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Η δημοσίευση των επιστημονικών επιτευγμάτων αποτελεί έναν
από τους τρόπους κατοχύρωσης του πνευματικού έργου και ταυ-
τόχρονα αποτελεί δίαυλο  επικοινωνίας μιας κοινότητας επιστη-
μόνων με συναφή ενδιαφέροντα. Η επικοινωνία αυτή διαδρα-
ματίζει σπουδαίο ρόλο στην προαγωγή της έρευνας και αποτελεί
την αρχή μιας πολύπλευρης και πολυεπίπεδης διαδικασίας που
θα οδηγήσει σε διαφοροποίηση της κλινικής πράξης. Οι δημοσι-
ευμένες προτάσεις δεν εφαρμόζονται άμεσα. Πάρα πολύ συχνά
η διαδικασία είναι ιδιαίτερα αργή. Η σχέση ανάγνωσης της πλη-
ροφορίας, κατανόησής της και αποδοχής της με μετατροπή της
σε γνώση,  μέχρι την εφαρμογή της και αλλαγή της μέχρι τότε
πράξης είναι πολύπλοκη και ασαφής. Η σχετική βιβλιογραφία
είναι εκτενής και σε αρκετά σημεία αντιφατική. 
Η πληθώρα των παραγόντων που επηρεάζουν την αποδοχή και
εφαρμογή μιας νέας γνώσης στην καθημερινή κλινική πράξη εί-
ναι ελάχιστα κατανοητή, παρά το γεγονός ότι αρκετές μελέτες
φωτίζουν διάφορες πλευρές της και ερμηνεύουν  το πώς και το
γιατί γίνεται κάτι νέο σχετικά γρήγορα αποδεκτό και εφαρμόζε-
ται ενώ κάτι άλλο όχι. Ο ιατρικός κόσμος κατακλύζεται από πλη-
θώρα  πληροφοριών  που  προέρχονται  είτε από περιοδικά είτε
από  άλλες πηγές. H πληροφορία είναι αναγκαία αλλά όχι ικα-
νή προϋπόθεση για να συντελεστούν αλλαγές στην κλινική πρά-
ξη. Ο ρόλος των επιστημονικών περιοδικών φαίνεται να περιο-
ρίζεται στην παροχή πληροφοριών οι οποίες προκαλούν το εν-
διαφέρον της επιστημονικής κοινότητας για οτιδήποτε νέο. Οι
πληροφορίες  όμως που παρέχονται  με τον παραπάνω τρόπο,
ελάχιστα βοηθούν στην απόκτηση των προσόντων που απαιτού-
νται, ώστε να εφαρμοστούν οι καινοτομίες  που δημοσιεύονται
στην κλινική πράξη.  Φαίνεται ότι, για την απόκτηση των εν λό-
γω προσόντων  η ενεργός συμμετοχή  σε  εξειδικευμένα πρακτι-
κά σεμινάρια είναι καθοριστικής σημασίας, δεδομένου ότι ακό-
μη και οι παραδοσιακοί συνήθεις τρόποι διαρκούς επιμόρφωσης
με την παθητική παρακολούθηση σεμιναρίων ή συμποσίων ελά-
χιστη βοήθεια παρέχουν.
Στην εποχή μας η υπερδημοσίευση και ο πληροφοριακός υπερ-
κορεσμός διαρκώς επιτείνονται. Τα καταλογραφούμενα στις

διεθνείς βάσεις δεδομένων περιοδικά αντιπροσωπεύουν πολύ
μικρό μέρος του συνόλου  ενώ το διαδίκτυο αποτελεί πηγή βιοϊ-
ατρικής πληροφορίας που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Η έκδοση
ηλεκτρονικών περιοδικών και η ευρεία  χρήση τους έφερε ση-
μαντικές αλλαγές στην αλυσίδα παραγωγής – κατανάλωσης της
επιστημονικής πληροφορίας και στην αξιοποίησή της που είναι
η παραγωγή νέας γνώσης. Η ελαχιστοποίηση του χρόνου έκδο-
σης ενός ηλεκτρονικού δημοσιεύματος καθώς και η δυνατότητα
να περιέχει, εκτός από κείμενα και στατικές εικόνες, πολυμέσα
όπως ήχο και κινούμενη εικόνα ή συνδυασμό τους (video) δεν εί-
ναι δυνατό να αγνοηθεί. Αντίστοιχα δεν μπορεί να αγνοηθεί το
γεγονός ότι ενώ πολλά από τα ηλεκτρονικά περιοδικά ακολου-
θούν σύστημα κριτών, όπως και στον έντυπο επιστημονικό τύπο,
μεγάλο μέρος των δημοσιεύσεων στο διαδίκτυο δεν έχει ελεγμέ-
νη αξιοπιστία.   
Τα επιστημονικά περιοδικά που αποτελούν όργανα επιστημονι-
κών εταιριών έχουν  ιδιαίτερη θέση σε αυτήν την αλυσίδα μετα-
φοράς της πληροφορίας. Κάτω από αυτές τις συνθήκες προβάλ-
λει επιτακτικά η ευθύνη και η υποχρέωση των συγγραφέων των
άρθρων αλλά και των περιοδικών που τα φιλοξενούν να εφαρ-
μόζουν σε αυτήν τους την προσπάθεια επιστημονικές αρχές που
θα διασφαλίζουν την αμεροληψία και την ακρίβεια των κειμέ-
νων τους. 

Ε Ν Δ Ο Δ Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α 3 (2): 109, 2008 109

Editorial  Η σελίδα του Διευθυντή

Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Ο ρόλος των επιστημονικών περιοδικών 
στην διάδοση της πληροφορίας και της γνώσης
καθώς και στην αλλαγή της κλινικής πράξης  

EElliioott  TT..SS..:: "Where is the wisdom we have lost in knowledge? 
Where is the knowledge we have lost in information?"

GGooeetthhee:: Knowing is not enough; we must apply

Θεόδωρος Λαμπριανίδης 

Διευθυντής Σύνταξης
Καθηγητής Ενδοδοντολογίας ΑΠΘ
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Μετατραυματική ενασβεστίωση  πολφικής
κοιλότητας: ενδοδοντική θεώρηση
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Περίληψη
Η  ενασβεστίωση του πολφού αποτελεί αντιδραστική εκφυλι-
στική διεργασία εξαιτίας ποικίλων παραγόντων, μεταξύ των
οποίων συνηθέστατα και οι τραυματικές βλάβες των δοντιών. 
Η πιθανότητα μετατραυματικής ενασβεστίωσης του πολφού
είναι συνάρτηση του είδους της τραυματικής βλάβης, του στα-
δίου διάπλασης της ρίζας, του είδους της ακινητοποίησης που
ενδεχόμενα έχει εφαρμοσθεί και κυμαίνεται από 0,5-73%.
Τραυματικές βλάβες που οδηγούν πλέον συχνά σε ενασβε-
στίωση είναι οι μετατοπίσεις και τα κατάγματα της ρίζας. Η
διαδικασία της ενασβεστίωσης αρχίζει από το μυλικό θάλαμο
και επεκτείνεται σταδιακά προς το ακρορριζικό τριτημόριο
του ριζικού σωλήνα, ενώ άλλοτε πρόκειται για μερική και άλ-
λοτε για ολική ενασβεστίωση του πολφού.
Ο παθογενετικός μηχανισμός της μετατραυματικής ενασβε-
στίωσης του πολφού παραμένει εν πολλοίς αδιευκρίνιστος. Η
πλέον αποδεκτή και επικρατούσα άποψη είναι αυτή της ανά-
πτυξης έντονης οδοντινοβλαστικής δραστηριότητας εξαιτίας
των μεταβολών της αγγειακής και νευρικής λειτουργίας του
πολφού. Η κλινική εικόνα είναι παρόμοια με αυτή της νέκρω-
σης του πολφού και σε συνδυασμό με το ψευδώς αρνητικό
αποτέλεσμα των δοκιμασιών ζωτικότητας του πολφού είναι
πιθανό να οδηγήσει σε εσφαλμένη διάγνωση και αντιμετώπι-
ση. Νέκρωση του πολφού παρατηρείται σε ποσοστό 7-16%
ανάλογα με το χρόνο παρατήρησης.
Η ενδοδοντική θεραπεία αποτελεί ένδειξη μόνο σε περίπτω-
ση ύπαρξης συμπτωμάτων, φυσικών ή και ακτινογραφικών
σημείων περιακρορριζικής φλεγμονής και είναι εφικτή στο
σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων. Εξαρχής χειρουργική αντι-
μετώπιση αποφασίζεται μόνο σε περιπτώσεις ύπαρξης ενδορ-
ριζικού άξονα.

Summary
Post-trauma calcification of the pulp chamber: endodontic
considerations; a review

G.J. Siskos*, G.D. Kostouros** 

The calcification of the pulp chamber, previously known as “oblite-
ration”, is a reactionary responsive process related to several factors,
one of the commonest being a moderately late consequence of den-
tal trauma.
The probability of post-trauma pulp calcification is dependent upon
the type of traumatic injury, the stage of root development at the ti-
me of injury, and the type of splinting which may have been applied;
it varies from 0.5-73%. The traumatic injuries most commonly cau-
sing calcification of the pulp are severe luxations and root fractures.
Pulp calcification can be radiographically detected 3-12 months
after trauma. Usually the procedure begins coronally and continues
apically; according to the extent of the calcified pulpal space it can be
partial or  total.  
Although the exact phenomena involved in and leading to post-
trauma calcification of the pulp have yet to be clarified out and fully
understood, it seems that changes in the neurovascular supply of the
pulp taking place during the trauma play a primary role in causing
this physiological phenomenon. The clinical indication is a chara-
cteristic yellowish discoloration of the tooth crown similar to the cli-
nical indication of teeth with necrotic pulp.
Endodontic treatment is required only in cases that have led to pulp
necrosis, fortunately a fairly rare complication since it occurs only in
7-16% of teeth with post-traumatically calcified pulp chambers.
When pulp necrosis occurs, successful endodontic treatment is
feasible in almost all cases.
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1. Εισαγωγή
Διάφορες μελέτες επιπολασμού του παι-
δικού τραύματος έχουν δείξει ότι μέχρι
την ηλικία των 12 ετών το 12-33% των
αγοριών και το 4-19% των κοριτσιών
έχουν υποστεί τραυματική βλάβη σε κά-
ποιο δόντι, άλλοτε άλλης έκτασης και
βαρύτητας1-4. Η πλειονότητα των περι-
πτώσεων αφορά σε κατάγματα μύλης, η
διάγνωση και η αντιμετώπιση των οποί-
ων στις περισσότερες περιπτώσεις είναι
άμεση. Αλλά και οι, σοβαρές τουλάχι-
στον, περιπτώσεις μετατοπίσεων γίνο-
νται επίσης έγκαιρα αντιληπτές, οπότε
εφαρμόζεται η κατάλληλη αγωγή. Η πα-
ροχή περίθαλψης σε μικρούς ασθενείς
με τραυματικές βλάβες των δοντιών και
των περιοδοντικών ιστών αποτελεί ση-
μαντικό μέρος της καθημερινής οδοντια-
τρικής πράξης, επειδή το οδοντικό τραύ-
μα είναι πλέον πολύ συχνό στα παιδιά
και τους εφήβους, κυρίως ως συνέπεια
των διαρκώς αυξανόμενων αθλητικών
δραστηριοτήτων τους, της συμμετοχής
τους σε δραστηριότητες υψηλού κινδύ-
νου, της αύξησης των εκδηλώσεων άσκη-
σης βίας, καθώς και των τροχαίων ατυ-
χημάτων5-7.
Ωστόσο μέτριας βαρύτητας τραυματικές
βλάβες, συνήθως ήπιες μετατοπίσεις,
μπορεί να μην αξιολογηθούν από τα παι-
διά και να περάσουν  απαρατήρητες από
τους γονείς, οπότε δε φτάνουν ποτέ στο
ιατρείο για αντιμετώπιση.
Το οδοντικό τραύμα αποτελεί συνήθως

σύνθετη βλάβη στην οποία μπορεί να
εμπλέκονται, σε άλλοτε άλλο βαθμό, οι
σκληρές οδοντικές ουσίες, ο πολφός και
οι περιοδοντικοί ιστοί. Αυτό υποδηλώνει
την ανάγκη πλήρους κλινικού και ακτι-
νογραφικού ελέγχου όλων αυτών των
δομών σε κάθε περίπτωση οδοντικού
τραύματος8.   
Έχει καταδειχθεί  ότι τα κατάγματα των
σκληρών οδοντικών ιστών συνεπάγονται
εκτόνωση  του βίαιου κύματος της πλή-
ξης και, ως εκ τούτου, ελαχιστοποίηση
της βλάβης των περιοδοντικών ιστών.
Έτσι, κινητικότητα του τραυματισμένου
δοντιού παρατηρείται συχνότερα όταν η
μύλη του παραμένει ακέραια, παρά σε
περιπτώσεις όπου υφίσταται κάταγμα9. 
Οι επιπτώσεις του οδοντικού τραύματος
στον πολφό  ποικίλουν και οδηγούν σε
διαφορετικό αποτέλεσμα. Οι αναστρέ-
ψιμες βλάβες αποκαθίστανται, ενώ οι μη
αναστρέψιμες οδηγούν σε νέκρωση του
πολφού. Η έναρξη οδοντινοβλαστικής
δραστηριότητας οδηγεί σε ενασβεστίω-
ση της πολφικής κοιλότητας, ενώ, αντί-
θετα, η έναρξη οδοντινοκλαστικής  δρα-
στηριότητας οδηγεί σε εσωτερική απορ-
ρόφηση ((ππίίνναακκααςς  11,,  ΕΕιικκ.. 11)).

2. Συχνότητα
Μετατραυματική ενασβεστίωση του
πολφού μπορεί να προκληθεί σε ποσο-
στά που κυμαίνονται από 0,5% σε περι-
πτώσεις κατάγματος αδαμαντίνης-οδο-
ντίνης έως 40% σε περιπτώσεις μετατο-
πίσεων ενώ, σε περιπτώσεις καταγμά-

των ρίζας η ενασβεστίωση ανέρχεται σε
ποσοστό 69-73%10-16. Ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζει το εύρημα ότι σε όλα τα νεο-
γιλά δόντια, τα οποία υπέστησαν ενσφή-
νωση, παρατηρήθηκε στη συνέχεια ενα-
σβεστίωση7 ((ππίίνναακκααςς  22)). 
Πιο συγκεκριμένα, η εμφάνιση ενασβε-
στίωσης του πολφού εξαρτάται από το
είδος  της τραυματικής βλάβης, το στά-
διο διάπλασης της ρίζας κατά τη στιγμή
του τραυματισμού και το είδος της ακι-
νητοποίησης που τυχόν έχει εφαρμο-
σθεί17. Oι μετατοπίσεις και τα κατάγμα-
τα της ρίζας είναι οι τραυματικές βλάβες
που οδηγούν πλέον συχνά σε ενασβε-
στίωση8,18-25 ενώ, η βαρύτητα της μετα-
τόπισης εμφανίζει άμεση συσχέτιση με
την πιθανότητα εμφάνισης ενασβεστίω-
σης24-27. Κλινική μελέτη στην οποία επα-
νεξετάζονταν για διάστημα 11 ετών, δό-
ντια τα οποία είχαν υποστεί κάποιου εί-
δους μετατόπιση, κατέληξε στο συμπέ-
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Εικ. 1: Ακτινογραφική εικόνα ολι-
κής ενασβεστίωσης της πολφικής
κοιλότητας στον αριστερό και εσω-
τερικής απορρόφησης στο δεξιό
άνω κεντρικό τομέα, έξι χρόνια μετά
από υπεξάρθρωση των δοντιών. Στο
δεξιό κεντρικό επήλθε στη συνέχεια
νέκρωση του πολφού και δημιουρ-
γία περιακρορριζικής αλλοίωσης.



ρασμα ότι το προκαλούμενο στον πολφό
τραύμα μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε
ήπιο, μέτριας βαρύτητας και σοβαρό,
ενώ το μέτριας βαρύτητας τραύμα είναι
αυτό που συνήθως οδηγεί σε μετατραυ-
ματική ενασβεστίωση του πολφού17.

Μετατραυματική ενασβεστίωση είναι
πιθανότερο να προκληθεί σε δόντια με
μη ολοκληρωμένη διάπλαση της ρίζας
κατά τη στιγμή του τραυματισμού9,24

((EEιικκ..  22)) ενώ, δόντια με πλήρως διαπλα-
σμένη ρίζα εμφανίζουν συχνά μια παρο-
δική ακρορριζική ακτινοδιαύγαση, η

αποδρομή της οποίας δίνει το έναυσμα
για την έναρξη της διαδικασίας ενασβε-
στίωσης του πολφού28.
Σε ό,τι αφορά τα νεογιλά δόντια, μετα-
τραυματική ενασβεστίωση προκαλείται
συνήθως μετά από μετατοπίσεις22,23,29

και κυρίως μετά από ενσφήνωση7.

3. Παθογενετικός 
μηχανισμός 

Οι διάφορες τραυματικές βλάβες, που
έχουν επιπτώσεις στο νευροαγγειακό δί-
κτυο του πολφού, δίνουν το ερέθισμα για

ποικίλες πολφικές αντιδράσεις αμυντι-
κής και επανορθωτικής φύσης, το φάσμα
των οποίων εκτείνεται από τοπική ή γε-
νική εναπόθεση οδοντίνης, μέχρι και νέ-
κρωση του πολφού με ή χωρίς μόλυνσή
του8. 
Δύο κύριες κατηγορίες απόκρισης συνα-
ντώνται και εν πολλοίς καθορίζουν το
αποτέλεσμα: η αμυντική και η επανορ-
θωτική  απόκριση του πολφού.
Στην αμυντική απόκριση στόχος είναι ο
έλεγχος της μικροβιακής εισβολής ενώ,
στην επανορθωτική απόκριση ο τραυμα-
τισμένος πολφικός ιστός αντικαθίσταται
από άρτι διαφοροποιημένο ιστό. Η αμυ-
ντική απόκριση είναι γνωστό ότι προκα-
λείται από την παρουσία και τη δράση
των μικροβιακών τοξινών ενώ, το είδος
των ερεθισμάτων που οδηγούν στην επα-
νορθωτική απόκριση δεν έχει ακόμη δι-
ευκρινισθεί πλήρως30.
Η ακριβής αλληλουχία των βιολογικών
διεργασιών που οδηγούν σε ενασβε-
στίωση του πολφού, είτε μετά από τραυ-
ματισμό, είτε λόγω άλλων αιτίων (ηλι-
κία, παθολογικές καταστάσεις, επανορ-
θωτικές επεμβάσεις) δεν έχει αποσαφη-
νισθεί σε όλη την έκτασή της, παρά το
γεγονός ότι πολλοί ερευνητές και κλινι-
κοί έχουν ασχοληθεί με την καταγραφή
και τη μελέτη του φαινομένου.
Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες, οι
επικρατέστερες των οποίων αφορούν σε
μεταβολές της αγγειακής  ή/και της  νευ-
ρικής  λειτουργίας του πολφού.
Έχει διαπιστωθεί ότι ο πολφός των δο-
ντιών τα οποία τελικά οδηγούνται σε με-
τατραυματική ενασβεστίωση δεν αντι-
δρά στις συνήθεις δοκιμασίες ζωτικότη-
τας, οι οποίες αντανακλούν τη νευρική
λειτουργία του πολφού, αμέσως μετά τον
τραυματισμό, πολύ πιο συχνά από ό,τι
στις περιπτώσεις όπου ο πολφός δεν
επηρεάζεται από τον τραυματισμό24.
Σύμφωνα με την άποψη πολλών ερευνη-
τών31-35 ως πιθανότερη αιτία της μετα-
τραυματικής ενασβεστίωσης θεωρείται η
μη ελεγχόμενη αντίδραση των συμπαθη-
τικών νευρικών ινών στον τραυματισμό,
λόγω κατάργησης του παρασυμπαθητι-
κού ελέγχου. Αυτό είναι πιθανό να οδη-
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Εικ. 2: Μετατραυματική ενασβεστίωση σε δόντι με μη ολοκληρωμένη διάπλαση
της ρίζας.  Α. Αμέσως μετά τη δημιουργία κατάγματος αδαμαντίνης-οδοντίνης
στο δεξιό κεντρικό τομέα.  Β. Μετά από 3 χρόνια παρατηρείται ολοκλήρωση της
διάπλασης της ρίζας και μερική ενασβεστίωση της πολφικής κοιλότητας, η οποία
είναι περισσότερο έντονη στο αυχενικό και το μέσο τριτημόριο του ριζικού σωλή-
να. (Ευγενώς παραχωρηθείσα από Γ. Βαδιάκα).
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γεί σε ελάττωση της αιματικής ροής στα
πολφικά αγγεία, γεγονός που αποδε-
δειγμένα παρατηρείται σε περιπτώσεις
διέγερσης των συμπαθητικών νευρικών
ινών33,36-41. Η επίδραση των συμπαθητι-
κών νευρικών ινών στις οδοντινοβλά-
στες μπορεί να είναι άμεση ή έμμεση,
μέσω πρόκλησης μεταβολών στην αιμα-
τική κυκλοφορία του πολφικού ιστού.
Οποιαδήποτε μεταβολή στη δραστηριό-
τητα των συμπαθητικών νευρικών ινών

οδηγεί σε μη ομαλή εναπόθεση οδοντί-
νης και ταχεία ενασβεστίωσή της32.
Βάση για την έναρξη της ενασβεστίωσης
αποτελούν οι αλλαγές στην αιματική κυ-
κλοφορία του πολφού42. Σύμφωνα με την
άποψη αυτή η ενασβεστίωση του πολφού
αρχίζει μετά από σοβαρή διαταραχή της
αγγειακής υποστήριξής του, η οποία
οδηγεί σε ταχεία παραγωγή και εναπό-
θεση ανώμαλης οδοντίνης4,7,8,17. Έχει
παρατηρηθεί, κλινικά και πειραματικά,

ότι οι περιοχές του πολφού που παρου-
σιάζουν μικροαιμορραγία, συνεπεία της
προκαλούμενης από τον τραυματισμό
διαταραχής της μικροαγγειακής κυκλο-
φορίας, υπόκεινται συχνά σε ενασβε-
στίωση17.
Έχει αναφερθεί επίσης ότι η μείωση της
αιματικής ροής στα αγγεία του πολφού
είναι πιθανό να προκαλεί καταστολή του
αναπνευστικού δυναμικού του πολφού
(pulpal respiratory depression) η οποία,
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Εικ. 3: Σχεδιαγραμματική απόδοση του παθογενετικού μηχανισμού της μετατραυματικής ενασβεστίωσης του πολφού.  



με τη σειρά της, μπορεί να οδηγήσει σε
παθολογική ενασβεστίωση του πολ-
φού43.
Συμπερασματικά, ως αίτιο της ενασβε-
στίωσης προτείνεται ο συνδυασμός  με-
ταβολών της αγγειακής και της νευρικής
δραστηριότητας του πολφού. Ο τραυμα-
τισμός προκαλεί σύνθλιψη των αγγείων
και των νευρικών ινών ακρορριζικά, η
οποία οδηγεί σε μείωση της αιματικής
κυκλοφορίας και έκπτωση της νευρικής
δραστηριότητας του πολφού. Η αποκα-
τάσταση της  λειτουργίας του αγγειονευ-
ρώδους δεματίου στα φυσιολογικά επί-
πεδα οδηγεί σε αυξημένη παραγωγή και
εναπόθεση ανώμαλης τριτογενούς οδο-
ντίνης, που προκαλεί σταδιακά περιορι-
σμό των διαστάσεων του μυλικού θαλά-
μου και του ριζικού σωλήνα με συνηθέ-
στερη κατεύθυνση από τη μύλη προς το
ακρορρίζιο4,17 ((ΕΕιικκ..  33)). 
Η τριτογενής οδοντίνη, που αναφέρεται

και ως αντιδραστική (reactionary denti-
ne), φαίνεται ότι είναι οδοντίνη οστεοο-
δοντινικού τύπου44,45 ((ΕΕιικκ..44,,55,,66)), η ο-
ποία παράγεται από κύτταρα που μοιά-
ζουν με οδοντινοβλάστες (odontoblast-
like cells), αν και μάλλον δεν περιέχει
φωσφορυλιωμένες πρωτεΐνες της θεμέ-
λιας ουσίας46. 
Η παραγωγή και η εναπόθεση της οδο-
ντίνης, μετά την αποκατάσταση της μι-
κροκυκλοφορίας του πολφού, μπορεί να
είναι εκτενέστατη και πολλές φορές τα-
χύτατη. Σε αναφυτευμένους τομείς πιθή-
κων που εξετάσθηκαν για διάστημα 9
μηνών βρέθηκε ότι η ημερήσια εναπόθε-
ση οδοντίνης  ανερχόταν σε 4μm47. 

4. Διαγνωστική προσέγγιση
Γενικά, η ενασβεστίωση του πολφού,
ανεξάρτητα με το αίτιο που την έχει προ-
καλέσει, αποτελεί για τον κλινικό οδο-

ντίατρο ιδιαίτερη πρόκληση. Ακόμη και
στις περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται
επέμβαση, που είναι και το πλέον σύνη-
θες, οφείλει να την αξιολογήσει σωστά
και να τη συσχετίσει με τη ζωτικότητα
του πολφού. 
Ειδικά, στις περιπτώσεις μετατραυματι-
κής ενασβεστίωσης στα πρόσθια δόντια
η κλινική εικόνα προσομοιάζει, συχνά,
με αυτή της νέκρωσης του πολφού, γεγο-
νός που μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμέ-
νη διάγνωση και αντιμετώπιση ((ΕΕιικκ..  77)).

44..11..  ΚΚλλιιννιικκήή  εειικκόόνναα
Η πλέον συνήθης κλινική εικόνα είναι η
κιτρινωπή απόχρωση της μύλης η οποία
αποδίδεται κυρίως στην έλλειψη οπτικής
διαπερατότητας, εξαιτίας του αυξημέ-
νου πάχους της οδοντίνης που πληροί το
μυλικό θάλαμο, καθώς και στο ότι η τρι-
τογενής αυτή οδοντίνη είναι συνήθως
περισσότερο βαθυχρωματική από τη φυ-
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Εικ. 4: Ιστολογική εικόνα οδοντίνης
ρίζας προγομφίου ανθρώπου, στον
οποίο έγινε άμεση σκόπιμη αναφύ-
τευση.  Μετά από 12 εβδομάδες έγι-
νε εξαγωγή και προετοιμασία για
ιστολογική εξέταση. Παρατηρείται
δευτερογενής αντιδραστική οδοντί-
νη (SD) με οδοντινοσωληνάρια, η
οποία διαχωρίζεται από την πρωτο-
γενή (P) με στρώμα διάμεσης οδο-
ντίνης (I). (Χρώση αιματοξυλίνης-
ηωσίνης, Χ 65). (Mjor I.A.44).

Εικ. 5: Εκτεταμένες μάζες δευτερο-
γενούς οδοντίνης (SD) η οποία έχει
σχηματισθεί στα τοιχώματα της πολ-
φικής κοιλότητας προγομφίου αν-
θρώπου, 24 εβδομάδες μετά την εξα-
γωγή και την άμεση αναφύτευσή του.
Διακρίνονται δύο είδη οδοντίνης: ένα
με οδοντινοσωληνάρια και ένα που
προσομοιάζει με οστό και περιέχει
κυτταρικά έγκλειστα. (I). Διάμεση
οδοντίνη. (Χρώση αιματοξυλίνης-ηω-
σίνης, Χ 65). ( Mjor I.A.44)

Εικ. 6: Μικροφωτογραφία στην ο-
ποία διακρίνεται ενασβεστιωμένος
πολφικός ιστός (C). Αυτή η ενασβε-
στίωση δε συνδέεται με φυσιολογι-
κή οδοντινοβλαστική δραστηριότη-
τα, αλλά αποτελεί σημείο πτωχής υ-
γείας του πολφού. Αξιοσημείωτη εί-
ναι η ενσωμάτωση του οδοντινοβλα-
στικού στρώματος στον ενασβεστιω-
μένο ιστό (βέλος). (Orstavik και
Pitt-Ford45).



σιολογική48. Η απόχρωση της μύλης
μπορεί να κυμαίνεται από ελαφρά λευ-
κοκίτρινη έως οπαλίζουσα και φαιοκί-
τρινη ((ΕΕιικκ.. 88)). 
Το αισθητικό πρόβλημα, εξαιτίας της με-
ταβολής του χρώματος της μύλης, αποτε-

λεί τη συνηθέστερη αιτία προσέλευσης
του ασθενή στο ιατρείο. Συχνά, η δυ-
σχρωμία σε συνδυασμό με την αρνητική
απάντηση στις συνήθεις δοκιμασίες ζω-
τικότητας μπορεί να εκληφθεί λανθα-
σμένα, όπως προαναφέρθηκε, ως αποτέ-

λεσμα νέκρωσης του πολφού, οπότε, αν
επιχειρηθεί διάνοιξη του μυλικού θαλά-
μου χωρίς περαιτέρω έλεγχο, είναι πολύ
πιθανό να υπάρξει αντίδραση επειδή ο
πολφός κατά κανόνα είναι ζωντανός
((ΕΕιικκ..  77)).
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Εικ. 7: Α. Δυσχρωμία της μύλης του άνω δεξιού κεντρικού τομέα, 5 χρόνια μετά από υπεξάρθρωση του δοντιού, η οποία σε
συνδυασμό με την αρνητική απάντηση στις δοκιμασίες ζωτικότητας θεωρήθηκε ως αποτέλεσμα νέκρωσης του πολφού.  Κα-
τά τη διάνοιξη του μυλικού θαλάμου υπήρξε αντίδραση.  Β. Ακτινογραφική εικόνα αμέσως μετά την έμφραξη της διάνοιξης
και Γ. Δύο χρόνια μετά δεν παρατηρούνται παθολογικές μεταβολές, ενώ το δόντι παραμένει ασυμπτωματικό.  

A B Γ

Εικ. 8: Κλινική και ακτινογραφική εικόνα ενασβεστίωσης της πολφικής κοιλότητας με χαρακτηριστική διακύμανση της από-
χρωσης της μύλης.



Στις περισσότερες περιπτώσεις νεογι-
λών δοντιών αρχικά εμφανίζεται  μια
γκριζωπή απόχρωση, η οποία αργότερα
«ξεθωριάζει» και μεταπίπτει σε  κιτρι-
νωπή, ταυτόχρονα με την ακτινογραφική
διαπίστωση της  ενασβεστίωσης8.

44..22..  ΑΑκκττιιννοογγρρααφφιικκήή  εειικκόόνναα  
Η ενασβεστίωση απεικονίζεται ακτινο-
γραφικά 3-12 μήνες μετά τον τραυματι-
σμό και μπορεί να είναι μερική  ή ολική8

((ΕΕιικκ..  99)). Συνήθως, η πρώτη ένδειξη ενα-
σβεστίωσης είναι ο περιορισμός των
διαστάσεων του μυλικού θαλάμου και

ακολουθεί η σταδιακή μείωση του εύ-
ρους του ριζικού σωλήνα7,8 ((ΕΕιικκ..  1100)). 
Ειδικά, στις περιπτώσεις των καταγμά-
των ρίζας παρατηρείται συνήθως μερική
ενασβεστίωση στο ύψος του κατάγματος
καθώς και στο ακρορριζικό κατεαγός
τμήμα ενώ, στο μυλικό κατεαγός τμήμα
περιορίζεται, κατά κανόνα, στο ακρορ-
ριζικό του πέρας και σε μήκος 1-2 mm.
Η ολική ενασβεστίωση εμφανίζεται ως
ομοιογενής μείωση των διαστάσεων της
πολφικής κοιλότητας, η οποία σταδιακά
οδηγεί σε πλήρη εξάλειψή της. Και στις
δύο περιπτώσεις ο ρυθμός εγκατάστα-

σης της ενασβεστίωσης είναι ίδιος. Μετά
9-12 μήνες από την πρόκληση του κατάγ-
ματος είναι αρκετά προχωρημένη και
φτάνει σε πλήρη ανάπτυξη μετά από 1-2
χρόνια49. Ενασβεστίωση μόνο του α-
κρορριζικού κατεαγότος τμήματος είναι
συνηθέστερη στις περιπτώσεις πώρωσης
του κατάγματος με ενασβεστιωμένο ιστό
((ΕΕιικκ..  1111)), ενώ ενασβεστίωση και του μυ-
λικού τμήματος παρατηρείται στις περι-
πτώσεις πώρωσης με συνδετικό ιστό, κα-
θώς και στις περιπτώσεις πώρωσης με
συνδυασμό συνδετικού ιστού και ο-
στού49-51 ((ΕΕιικκ..  1100,,1122)).
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Εικ. 9: Ακτινογραφική εικόνα Α. Με-
ρικής και Β. Ολικής ενασβεστίωσης,
6 και 15 μήνες αντίστοιχα μετά την
τραυματική βλάβη.

A

Β

Εικ. 10: Σταδιακή μείωση των διαστάσεων της πολφικής κοιλότητας μετά από
οριζόντιο κάταγμα της ρίζας του άνω δεξιού κεντρικού τομέα.

Εικ. 11: Ακτινογραφική εικόνα πώ-
ρωσης κατάγματος της ρίζας με ε-
νασβεστιωμένο ιστό. Παρατηρείται
μερική ενασβεστίωση του ριζικού
σωλήνα μόνο στο ακρορριζικό κατε-
αγός τμήμα.

Εικ. 12: Ακτινογραφική εικόνα πώ-
ρωσης κατάγματος της ρίζας με συν-
δυασμό συνδετικού ιστού και οστού.
Παρατηρείται σχεδόν πλήρης ενα-
σβεστίωση του ριζικού σωλήνα και
στα δύο κατεαγότα τμήματα.

0 ημέρα 1 χρόνος 3 χρόνια



44..33..  ΕΕλλεεγγχχοοςς  ζζωωττιικκόόττηηττααςς  ττοουυ  πποολλφφοούύ  
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην εκτί-
μηση των αποτελεσμάτων των συνήθων
δοκιμασιών ζωτικότητας του πολφού
επειδή, κατά κανόνα, υπάρχει ψευδώς
αρνητικό αποτέλεσμα. 
Η δοκιμασία στο ψυχρό είναι, σχεδόν
πάντα, ψευδώς αρνητική εξαιτίας της
παρεμβαλόμενης μεγάλης ποσότητας
οδοντίνης και της μειονεκτικής λειτουρ-
γίας των νεύρων του πολφού, λόγω της
συμπίεσης την οποία έχουν υποστεί 52,53.
Η ηλεκτρική δοκιμασία θεωρείται πιο
αξιόπιστη, χωρίς όμως να μπορεί να
υποστηριχθεί ότι η έλλειψη απόκρισης
θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως δηλωτική
νέκρωσης του πολφού7, επειδή αρκετά
συχνά παρέχει ψευδώς αρνητικό αποτέ-
λεσμα52,54.
Η δοκιμασία με διάνοιξη κοιλότητας εί-
ναι, κατά κανόνα, αξιόπιστη, πλην όμως
θα πρέπει να αποφεύγεται, επειδή γενι-
κά οι επανορθωτικές παρεμβάσεις αυ-
ξάνουν τον κίνδυνο νέκρωσης του πολ-
φού4. 
Ο πλέον αξιόπιστος τρόπος ελέγχου της
ζωτικότητας του πολφού σε δόντια με
μετατραυματική ενασβεστίωση  είναι η
χρήση της συσκευής καταγραφής της αι-
ματικής ροής του αγγειακού συστήματος

του πολφού που εκμεταλλεύεται το φαι-
νόμενο Doppler. H συσκευή  (ροόμετρο
Laser Doppler) καταγράφει τις μεταβο-
λές στο ρυθμό αιματικής ροής στα τριχο-
ειδή αγγεία του πολφού55-57 ((ΕΕιικκ..  1133)).
Πλην όμως η αξιοποίηση αυτής της συ-
σκευής στην καθημερινή οδοντιατρική
πράξη είναι ανέφικτη εξαιτίας του πολύ
υψηλού κόστους, του μεγάλου μεγέθους
της καθώς και, επιπρόσθετα, της σχετικά
χρονοβόρας διαδικασίας. 

5. Αντιμετώπιση
55..11..  ΓΓεεννιικκήή  εεκκττίίμμηησσηη
Το ποσοστό των δοντιών με μετατραυ-
ματική ενασβεστίωση που οδηγείται σε
νέκρωση του πολφού είναι ιδιαίτερα χα-
μηλό και ποικίλει ανάλογα με το χρόνο
που έχει παρέλθει από τον τραυματισμό
και την έναρξη της ενασβεστίωσης. Σύμ-
φωνα με σχετικές μελέτες νέκρωση του
πολφού επέρχεται σε ποσοστό 7,31% σε
χρόνο παρατήρησης 4 ετών52, ενώ μετά
δέκα χρόνια το ποσοστό νέκρωσης κυ-
μαίνεται από 7% έως 16%24,26. Οι
Jacobsen και Kerekes διαπίστωσαν πο-
σοστό νέκρωσης 13% μετά από χρόνο
παρατήρησης 16 ετών54. Οι Robertson
και συν. διαπίστωσαν νέκρωση του πολ-
φού σε ποσοστό 8,5% μετά από 22 χρό-

νια παρατήρησης13. Ο Andreasen9 μετά
από παρακολούθηση 189 περιπτώσεων
διαπίστωσε ποσοστό εμφάνισης περια-
κρορριζικής παθολογίας 7%. Η έστω και
σχετικά περιορισμένη πιθανότητα νέ-
κρωσης του πολφού υποδηλώνει την
ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης
των περιστατικών αυτών σε βάθος χρό-
νου, έτσι ώστε να είναι δυνατή η έγκαι-
ρη διάγνωσή της και η πρόληψη των
εξαυτής επιπλοκών. 
Στα νεογιλά δόντια νέκρωση του πολφού
επέρχεται23,29 σε ποσοστό 10-13%.
Ο μηχανισμός της νέκρωσης του μετα-
τραυματικά ενασβεστιωμένου πολφού
δεν έχει πλήρως αποσαφηνισθεί. Πλην
όμως έχει υποστηριχθεί, πολύ λογικά, ο
πιθανός επιβαρυντικός ρόλος συνυπάρ-
χουσας τερηδονικής βλάβης, επανορθω-
τικών οδοντιατρικών παρεμβάσεων κα-
θώς και κάποιου επόμενου τραυματικού
επεισοδίου. Εξάλλου, είναι προφανές
ότι η μειωμένη νευροαγγειακή υποστή-
ριξη του πολφού, διαμέσου του πολύ πε-
ριορισμένης διαμέτρου ακρορριζικού
τρήματος, καθιστά τον πολφό περισσό-
τερο ευάλωτο σε οποιασδήποτε φύσης
ερεθίσματα4. 
Ενδιαφέρον στοιχείο, το οποίο προέκυ-
ψε από τις πρώτες ήδη ερευνητικές προ-
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Εικ. 13: Ακτινογραφική παρακολούθηση των τεσσάρων κάτω τομέων, οι οποίοι έχουν υποστεί μετατόπιση. Α. Μία εβδομάδα,
Β. Έξι εβδομάδες, Γ. Εννέα μήνες και Δ. Δώδεκα μήνες μετά τον τραυματισμό. Οι ενδείξεις LDF δείχνουν τιμές αιματικής
ροής, όπως αυτή μετρείται από το ροόμετρο laser Doppler και οι ενδείξεις Sens δείχνουν τιμές νευρικής δραστηριότητας έπει-
τα από ηλεκτρική δοκιμασία. Οι παύλες (-) δείχνουν απουσία αντίδρασης στην ηλεκτρική δοκιμασία. (Gazelius B και συν.56).  

A ΓΒ Δ



σπάθειες μελέτης του φαινομένου, είναι
η διαπίστωση ότι νέκρωση του πολφού
σε δόντια με μετατραυματική ενασβε-
στίωση, επέρχεται μόνο όταν η ενασβε-
στίωση είναι ολική και, ειδικότερα, όταν
εγκαθίσταται σε πολύ σύντομο χρονικό
διάστημα μετά την τραυματική βλάβη54.
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η μετα-
τραυματική ενασβεστίωση του πολφού
των νεογιλών δοντιών δεν επηρεάζει τη
φυσιολογική απορρόφηση της ρίζας
τους, καθώς και ότι η ανατολή των δια-
δόχων μονίμων δοντιών εξελίσσεται φυ-
σιολογικά. Τα νεογιλά δόντια που εμφα-
νίζουν ενασβεστίωση και επακόλουθη
νέκρωση του πολφού συνιστάται να εξά-
γονται23.

55..22..  ΑΑννααγγκκααιιόόττηητταα  εεννδδοοδδοοννττιικκήήςς  θθεερραα--
ππεείίααςς

Από τη συνεκτίμηση των κλινικών και
ερευνητικών δεδομένων επικρατούσα
σήμερα άποψη είναι ότι η ενδοδοντική
θεραπεία σε δόντια με μετατραυματική
ενασβεστίωση θεωρείται αναγκαία μόνο
σε περιπτώσεις νέκρωσης του πολ-
φού7,9,13,24,52,54,58-60. 
Ωστόσο, με δεδομένη τη δυσχέρεια διε-
ρεύνησης της ύπαρξης ή μη ζωντανού
πολφού, όπως προαναφέρθηκε, ένδειξη
για ενδοδοντική θεραπεία αποτελούν

μόνο οι περιπτώσεις όπου υπάρχουν συ-
μπτώματα, φυσικά ή/και ακτινογραφικά
σημεία περιακρορριζικής φλεγμο-
νής7,8,24,58-61 ((ΕΕιικκ..  1144)).
Ορισμένοι συγγραφείς υποστηρίζουν,
για λόγους τεχνικής διευκόλυνσης και
για την αποφυγή της συνακόλουθης δυ-
σχρωμίας, την άποψη της προληπτικής
ενδοδοντικής θεραπείας αμέσως μετά τη
διάγνωση της ενασβεστίωσης21,45,62. Αν
και κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει ότι
σε τέτοιες περιπτώσεις η διαδικασία της
ενδοδοντικής θεραπείας είναι σαφώς ευ-
κολότερη, οι συγγραφείς αυτού του άρ-
θρου, συντασσόμενοι με τη συντριπτική
πλειονότητα των σύγχρονων ερευνητι-
κών και κλινικών δεδομένων, διαφωνούν
κάθετα με τη συγκεκριμένη άποψη. Ε-
ξάλλου, έχει διαπιστωθεί ιστολογικά ότι
οι μεταβολές λόγω της ενασβεστίωσης
δεν προκαλούν διέγερση και φλεγμονώ-
δη αντίδραση του πολφού63. Πιο συγκε-
κριμένα, η ιστολογική εξέταση του πολ-
φού δοντιών με μετατραυματική ενασβε-
στίωση, στα οποία έγινε σκόπιμη εκπόλ-
φωση και ενδοδοντική θεραπεία, ανέδει-
ξε αύξηση του ποσοστού των  κολλαγό-
νων ινών και κυμαινόμενη μείωση του
αριθμού των κυτταρικών στοιχείων ((ΕΕιικκ..
1155)), αλλαγές οι οποίες δεν υποδεικνύουν
την ανάγκη ενδοδοντικής παρέμβασης. 

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να τονισθεί ότι,
παρά την ολική με ακτινογραφικά κριτή-
ρια ενασβεστίωση της πολφικής κοιλό-
τητας, παραμένει πάντα ένας  νηματοει-
δής ριζικός σωλήνας, η ύπαρξη του οποί-
ου αποδεικνύεται έμμεσα από την, σε
ορισμένες περιπτώσεις νέκρωσης του
πολφού, εκδήλωση συμπτωμάτων, φυσι-
κών και ακτινογραφικών σημείων πε-
ριακρορριζικής φλεγμονής7,8,15 και ο
οποίος πλην ελαχίστων εξαιρέσεων μπο-
ρεί να ανευρεθεί και να παρασκευασθεί
((ΕΕιικκ..  1166)). Σε σχετική κλινική μελέτη 54
τομέων με μετατραυματική ενασβεστίω-
ση κατέστη δυνατή η ανεύρεση του ριζι-
κού σωλήνα64 στους 53.

55..33..  ΕΕππιισσηημμάάννσσεειιςς  ιιδδιιααίίττεερροουυ  κκλλιιννιικκοούύ
εεννδδιιααφφέέρροοννττοοςς

Στις περιπτώσεις όπου η ενδοδοντική
θεραπεία αποτελεί ένδειξη θα πρέπει,
κατά τη διαδικασία της, να δοθεί ιδιαίτε-
ρη προσοχή στα ακόλουθα σημεία:

5.3.1 Απομόνωση
Επειδή, κατά τη διάρκεια της διάνοιξης
του μυλικού θαλάμου και της προσπά-
θειας ανεύρεσης του στομίου του ριζι-
κού σωλήνα απαιτείται η εξασφάλιση
του πλέον ικανοποιητικού οπτικού πεδί-
ου, θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση
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Εικ. 14: Ακτινογραφική εικόνα δοντιών με μετατραυματική ενασβεστίωση της πολφικής κοιλότητας και περιακρορριζική αλ-
λοίωση. 



αρπάγης για τη στήριξη του ελαστικού
απομονωτήρα. Αντ’ αυτής συνιστάται η
πολλαπλή απομόνωση με τη χρήση ειδι-
κών ελαστικών νημάτων (WedJets, Hy-
genic, Ohio, USA) τα οποία συγκρατούν
το ελαστικό τοποθετούμενα στα μεσοδό-
ντια διαστήματα τού προς θεραπεία δο-
ντιού και των παρακείμενων ((ΕΕιικκ..  1166ΒΒ)).

5.3.2 Διάνοιξη μυλικού θαλάμου
Γενικά, η διάνοιξη θα πρέπει να είναι
αρκετά ευρεία, έτσι ώστε να υπάρχει
όσο το δυνατό καλύτερη ορατότητα. Με
αυτό τον τρόπο, είναι ευκολότερη η διά-
κριση των όποιων οδηγών σημείων για
τον εντοπισμό και τη διάνοιξη του στομί-
ου του ριζικού σωλήνα. Συνήθως, η ρίνη
εγκλωβίζεται, «σκαλώνει» στο στενό
στόμιο του ριζικού σωλήνα. 
Για τη διάνοιξη του εξαιρετικά περιορι-
σμένων διαστάσεων ή και σχεδόν ανύ-
παρκτου μυλικού θαλάμου θα πρέπει να
αποφεύγεται η χρήση  εγγλυφίδων μεγά-
λης διαμέτρου, επειδή εγκυμονεί σοβα-
ρό κίνδυνο δημιουργίας βάθρου ((ΕΕιικκ..
1177)). Μια τέτοια εξέλιξη δυσχεραίνει ση-
μαντικά την προσπάθεια ανεύρεσης του
στομίου του ριζικού σωλήνα ή και την
καθιστά αδύνατη. 
Μετά την αφαίρεση της αδαμαντίνης και
της οδοντίνης σε βάθος 2-3 mm επιβάλ-
λεται η αποφυγή χρήσης εγγλυφίδων επί

χειρολαβών υψηλών ταχυτήτων, επειδή
είναι πολύ πιθανό  να οδηγήσει σε διά-
τρηση της μύλης ή της ρίζας. Η εξέλιξη
αυτή είναι πολύ πιθανό να θέσει σε κίν-
δυνο την όλη προσπάθεια της  ενδοδο-
ντικής θεραπείας ((ΕΕιικκ..1188)).. Η εμπειρία

δείχνει ότι για την αφαίρεση της οδοντί-
νης, μετά την αρχική διάνοιξη, είναι
προτιμότερη η χρήση των ειδικών ενδο-
δοντικών κοχλιαρίων καθώς και των  ερ-
γαλείων ανεύρεσης των στομίων των ρι-
ζικών σωλήνων ((ΕΕιικκ..  1199)). 

120 E N D O D O N T O L O G I A 3 (2): 111-130, 2008

Σίσκος & Κωστούρος

Εικ. 15: Α. Ακτινογραφική εικόνα άνω πλαγίου τομέα αμέσως μετά από πλάγια μετατόπισή του. Β. Μετά από 13 μήνες παρα-
τηρείται μερική ενασβεστίωση του ακρορριζικού τριτημορίου του ριζικού σωλήνα. Γ. Ιστολογική εικόνα του πολφού μετά την
εκπόλφωση. Παρατηρείται πλήθος κυττάρων, ελαφρά αύξηση του κολλαγόνου και ιστός που προσομοιάζει με οστεοειδές (Ο),
ο οποίος περιέχει κύτταρα μέσα στη μάζα και την περιφέρεια του ενασβεστιωμένου ιστού (C). (Α): Σφάλμα τεχνικής.
(Lundberg M και Cvek M63). 

A Β Γ

Εικ. 16: Α. Ακτινογραφική
εικόνα σπάνιας περίπτω-
σης δίρριζου άνω πλάγιου
τομέα με πλήρη ενασβε-
στίωση και περιακρορριζι-
κή αλλοίωση. Β. Απομόνω-
ση με ελαστικά νήματα. Γ.
και Δ. Ανεύρεση των δύο
ριζικών σωλήνων. Ε. Αμέ-
σως μετά την τελική έμ-
φραξη. 

Β

Α Γ

Δ Ε
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Εικ. 17: Ακτινογραφική εικόνα δο-
ντιών με μετατραυματική ενασβε-
στίωση και δημιουργία βάθρου εξαι-
τίας χρήσης εγγλυφίδων μεγάλης
διαμέτρου κατά τη διάνοιξη του μυ-
λικού θαλάμου.

Εικ. 18: Α. Ακτινογραφική εικόνα επαπειλούμενης διάτρησης της ρίζας εξαιτίας
χρήσης εγγλυφίδων επί χειρολαβής υψηλών ταχυτήτων. Β. Ανεύρεση του ριζικού
σωλήνα. Γ. Αμέσως μετά την τελική έμφραξη. Δ. Ακτινογραφική εικόνα μετά 1 χρό-
νο, όπου παρατηρείται σχεδόν πλήρης αποκατάσταση της περιακρορριζικής αλ-
λοίωσης.

A Β

Γ Δ

Εικ. 19: Α. Ενδοδοντικά κοχλιάρια και Β. Εργαλεία ανεύρε-
σης των στομίων των ριζικών σωλήνων.A

Β



Δεδομένου ότι ο ενασβεστιωμένος πολ-
φικός ιστός έχει συνήθως μικρότερη
σκληρότητα από την οδοντίνη7, η προσε-
κτική αφαίρεσή του με μικρού μεγέθους
ενδοδοντικά κοχλιάρια και ενδοδοντι-
κούς ανιχνευτήρες βοηθά σημαντικά
στον εντοπισμό του στομίου του ριζικού
σωλήνα και τη διάνοιξη των κρίσιμων
πρώτων χιλιοστών. Σε αυτό μπορεί να
βοηθήσει και η χρήση μικρής διαμέτρου
στρογγύλων εγγλυφίδων με μακρύ στέ-
λεχος, επί χειρολαβής χαμηλών ταχυτή-
των (LN-Burs, Dentsply/Maillefer, Bal-
laigues, Switzerland) ((ΕΕιικκ..  2200)).
Ο εντοπισμός του στομίου του ριζικού
σωλήνα είναι εξαρχής επιβεβλημένος.
Το στόμιο του ριζικού σωλήνα εμφανίζε-
ται, κατά κανόνα, ελαφρά βαθυχρωματι-
κό σε σύγκριση με την περιβάλλουσα
οδοντίνη. Ο φωτισμός, επίσης, της διά-
νοιξης του μυλικού θαλάμου με υπεριώ-
δες φως λυχνίας πολυμερισμού σύνθε-
των ρητινών μπορεί να βοηθήσει σημα-
ντικά στην ανεύρεση του στομίου του ρι-
ζικού σωλήνα, επειδή επιτείνει τη χρω-
ματική του διαφορά με την οδοντίνη. 
Σημαντική θεωρείται ακόμη η χρήση
διαλύματος ιωδιούχου καλίου και ειδικά
στις περιπτώσεις όπου ο ριζικός σωλή-
νας δεν είναι απεικονίσιμος ακτινογρα-

φικά. Η τεχνική συνίσταται στην τοποθέ-
τηση στο μυλικό θάλαμο ενός μικρού
σφαιριδίου από βαμβάκι, εμποτισμένου
με διάλυμα ιωδιούχου καλίου. Η κοιλό-
τητα εμφράσσεται προσωρινά με κονία
οξειδίου ψευδαργύρου/ευγενόλης, με
άσκηση πίεσης για 10 δευτερόλεπτα,
έτσι ώστε να διευκολυνθεί η προώθηση
του ιωδιούχου καλίου εντός του ριζικού
σωλήνα65. 
Αύξηση του χρόνου έκθεσης κατά τη λή-
ψη των ακτινογραφημάτων μπορεί να
βοηθήσει στην ευκρινέστερη απεικόνιση
των ορίων του ριζικού σωλήνα7.
Τέλος, η συμβολή των συνήθων μέσων
οπτικής ενίσχυσης καθώς και του επεμ-
βατικού μικροσκοπίου, το οποίο ήδη
έχει προταθεί το 1989 από τον Selden66

για το σκοπό αυτό, θεωρείται ιδιαίτερα
χρήσιμη σε συνδυασμό και με τις προη-
γούμενες τεχνικές.
Μετά τον εντοπισμό του στομίου του ρι-
ζικού σωλήνα και την αρχική είσοδο της
ρίνης σε βάθος μερικών χιλιοστών, επει-
δή είναι πολύ πιθανόν η ρίνη να έχει
εκτραπεί από την πορεία του ριζικού
σωλήνα και προκειμένου να επιβεβαιω-
θεί ή όχι η σχέση της μ’ αυτόν, κατά την
εγγύς-άπω διάμετρο της ρίζας, ώστε να
αποτραπεί ο κίνδυνος διάτρησης, λαμ-

βάνεται οπισθοφατνιακή ακτινογραφία
με μηδενική οριζόντια γωνία σκόπευσης.
Στη συνέχεια, για τον προσδιορισμό της
σχέσης ρίνης-ριζικού σωλήνα κατά την
προστομιακή-υπερώια διάμετρο, ακο-
λουθεί λήψη οπισθοφατνιακής ακτινο-
γραφίας με μεταβολή της οριζόντιας γω-
νίας σκόπευσης. Το αποτέλεσμα αυτής
της ακτινογραφικής τεχνικής μπορεί να
εκτιμηθεί σε σχέση και με σταθεροποιη-
μένη ρίνη, συνήθως με συγκολλητικό κε-
ρί, στη μύλη του δοντιού κατά την υποτι-
θέμενη πορεία και θέση του ριζικού σω-
λήνα κατά την εγγύς-άπω διάμετρο της
ρίζας ((ΕΕιικκ..  2211)). 

5.3.3. Χημικομηχανική επεξεργασία ρι-
ζικού σωλήνα

Η χημικομηχανική επεξεργασία ριζικών
σωλήνων με μετατραυματική ενασβε-
στίωση, όπως άλλωστε και σε οποιασδή-
ποτε άλλης αιτιολογίας περίπτωση ενα-
σβεστίωσης, απαιτεί επιμονή,υπομονή,
δεξιοτεχνία και κλινική εμπειρία. Η
ανεύρεση και μόνο του στομίου του ριζι-
κού σωλήνα πολλές φορές απαιτεί πε-
ρισσότερες από μία συνεδρίες. Μετά τον
εντοπισμό του στομίου εισάγεται και
προωθείται στο ριζικό σωλήνα σταδια-
κά, με ιδιαίτερη προσοχή και ελεγχόμε-
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Εικ. 20: Εγγλυφίδες LN-Burs, με
μακρύ στέλεχος. 

Εικ. 21: Σταθεροποίηση ρίνης με κερί κατά την υποτιθέμενη πορεία του ριζικού
σωλήνα για τη διευκόλυνση προσδιορισμού της σχέσης ρίνης-ριζικού σωλήνα ως
προς την προστομιακή-υπερώια διάμετρο, κατά την ενδιάμεση ακτινογραφία.
(Ευγενώς παραχωρηθείσα από Μ. Χαμπάζ). 



νη δύναμη, η κατά το δυνατόν, ανάλογα
με την περίπτωση, μικρότερου μεγέθους
ρίνη, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια να
φτάσει στο μήκος εργασίας. Αυτό επειδή
η πρόωρη χρήση ρινών μεγαλύτερου με-
γέθους μπορεί να οδηγήσει, πολύ πιο εύ-
κολα από ό,τι σε φυσιολογικούς ριζικούς
σωλήνες, σε θραύση του μικροεργαλεί-
ου, δημιουργία βάθρου, διάτρηση της ρί-
ζας ή να επιπλέξει τη διαδικασία της χη-
μικομηχανικής επεξεργασίας, εξαιτίας
προώθησης ρινισμάτων οδοντίνης στο
ριζικό σωλήνα8. Απαραίτητη θεωρείται
η επιβεβαίωση της ορθής πορείας της ρί-

νης με διαδοχικά ακτινογραφήματα
((ΕΕιικκ..  2222,,2233,,2244)). Έχει διατυπωθεί η άπο-
ψη8 ότι η χρήση EDTA 17%, που συμ-
βάλλει στη μαλάκυνση και τη διάλυση
των οδοντινικών ρινισμάτων, θεωρείται
σκόπιμο να αποφεύγεται στα αρχικά
στάδια της προσπάθειας διάνοιξης ενός
ενασβεστιωμένου ριζικού σωλήνα, προς
αποφυγή προώθησης των ρινισμάτων
πλέον ακρορριζικά. Εφόσον όμως ο ρι-
ζικός σωλήνας διανοιχθεί μέχρι το μή-
κος εργασίας, το EDTA επιβάλλεται να
χρησιμοποιείται προκειμένου να διευκο-
λύνει στη διεύρυνσή του. Θα πρέπει να

επισημανθεί ότι η πλήρης αφαίρεση του
εναποτεθέντος ενασβεστιωμένου ιστού
δεν αποτελεί αυτοσκοπό, ενώ αρκεί η
δημιουργία χώρου ικανού για την επί-
τευξη μιας σωστής τελικής έμφραξης του
ριζικού σωλήνα8.
Αυτονόητο θεωρείται ότι τα μηχανοκι-
νούμενα συστήματα νικελίου-τιτανίου δε
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στην
προσπάθεια πρόσβασης στο ακρορριζικό
πέρας ενός ενασβεστιωμένου ριζικού σω-
λήνα, όπως άλλωστε και σε κάθε άλλη πε-
ρίπτωση, επειδή η διαβατότητα του ριζι-
κού σωλήνα μέχρι το ακρορριζικό πέρας
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Εικ. 22: Α. Ακτινογραφική εικόνα σπά-
νιας περίπτωσης ενασβεστιωμένου κυ-
νόδοντα της άνω γνάθου, στον οποίο η
διαδικασία ενασβεστίωσης έχει ξεκινή-
σει από το ακρορριζικό τριτημόριο του
ριζικού σωλήνα. Β. Ακτινογραφικός
έλεγχος εντοπισμού του στομίου του ρι-
ζικού σωλήνα με ενδοδοντικό ανιχνευ-
τήρα. Γ. και Δ. Σταδιακός έλεγχος της
ορθής πορείας της ρίνης εντός του ριζι-
κού σωλήνα. Ε. Αμέσως μετά την τελι-
κή έμφραξη. A Β

Γ Δ Ε
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Εικ. 23: Α. Ακτινογραφική εικόνα ολικής μετατραυματικής ενασβεστίωσης στον άνω δεξιό πλάγιο τομέα. Β. και Γ. Σταδιακός
έλεγχος της ορθής πορείας της ρίνης εντός του ριζικού σωλήνα. Δ. Επανεξέταση 1 χρόνο μετά, όπου παρατηρείται πλήρης
αποκατάσταση της περιακρορριζικής αλλοίωσης. 

A Β Γ Δ

Εικ. 24: Α. Ακτινογραφική εικόνα ολικής μετατραυματικής ενασβεστίωσης στον άνω δεξιό πλάγιο τομέα. Β. και Γ. Σταδιακός
έλεγχος της ορθής πορείας της ρίνης εντός του ριζικού σωλήνα. Δ. Αμέσως μετά την τελική έμφραξη. 

A Β Γ Δ

Εικ. 25: Α. Α. Ακτινογραφική εικόνα σπάνιας περίπτωσης άνω πλάγιου τομέα με δύο ριζικούς σωλήνες με σχεδόν πλήρη ενα-
σβεστίωση και περιακρορριζική αλλοίωση. Β. Ανεύρεση των δύο ριζικών σωλήνων. Γ. Αμέσως μετά την τελική έμφραξη και Δ.
Επανεξέταση μετά 3 χρόνια, όπου παρατηρείται σχεδόν πλήρης αποκατάσταση της περιακρορριζικής αλλοίωσης. 

A Β Γ Δ



του είναι προαπαιτούμενη συνθήκη για
τη χρήση τους. Μετά τον προσδιορισμό
του μήκους εργασίας, τα μικροεργαλεία
νικελίου-τιτανίου μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν με ιδιαίτερη όμως προσοχή.

6. Κριτήρια επιλογής 
συντηρητικής ή 
χειρουργικής 
αντιμετώπισης

Η ενδοδοντική προσέγγιση δοντιών με
μετατραυματική ενασβεστίωση του πολ-
φού αποτελεί πρόκληση, τόσο για το γε-
νικό οδοντίατρο, όσο και για τον ενδο-
δοντολόγο. Πρώτη επιλογή, όπως και γε-
νικά σε κάθε περίπτωση, παραμένει η
συντηρητική αντιμετώπιση, εφόσον βέ-
βαια είναι εφικτή. Σε περιπτώσεις όπου
η πρόσβαση στο μυλικό θάλαμο δεν πα-
ρουσιάζει ιδιαίτερη δυσχέρεια εξαιτίας
της ύπαρξης προσθετικών εργασιών γί-
νεται κάθε προσπάθεια για συντηρητική
ενδοδοντική θεραπεία με, κατά κανόνα,
πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα ακόμα
και σε περιπτώσεις κεκαμμένων ριζικών
σωλήνων ((ΕΕιικκ..  1166,,1188,,2222,,2233,,2244,,2255,,2266,,2277))..
Σημαντική παράμετρος, η οποία μπορεί
να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα κα-
τά την προσπάθεια της συντηρητικής
αντιμετώπισης, είναι η προηγηθείσα α-
ποτυχημένη απόπειρα ενδοδοντικής θε-
ραπείας, η οποία έχει καταλήξει σε δη-
μιουργία βάθρου ή σε διάτρηση της ρί-
ζας. Πλην όμως και στις περιπτώσεις αυ-
τές η συντηρητική προσέγγιση πολλές
φορές αποδίδει, εξαρτωμένου από την
ικανότητα του επεμβαίνοντα ((ΕΕιικκ..  1177,,1188,,
2277)).
Εφόσον όμως υπάρχει προσθετική απο-
κατάσταση με ενδορριζικό άξονα, ενώ ο
υπόλοιπος ριζικός σωλήνας δεν διαγρά-
φεται, είναι προτιμότερη η εξαρχής επι-
λογή της χειρουργικής αντιμετώπισης
((ΕΕιικκ..  2288)).
Στις περιπτώσεις αυτές, μετά την ακρορ-
ριζεκτομή, ο εντοπισμός του νεοσχηματι-
σμένου ακρορριζικού τρήματος είναι
εξαιρετικά δύσκολος και σε μερικές πε-
ριπτώσεις αδύνατος.

Το «ακρορριζικό τρήμα» στις περισσό-
τερες περιπτώσεις εμφανίζεται βαθυ-
χρωματικό και διαγράφεται σαφέστερα
κάτω από έντονο φωτισμό με λυχνία φω-
τοπολυμερισμού ρητινών ή λυχνία οπτι-
κών ινών. Το στόμιο του ριζικού σωλήνα
στο επίπεδο εκτομής μπορεί επίσης να
αποκαλυφθεί με χρήση βάμματος μετα-
φαίνης, το οποίο στη συνέχεια εκπλύεται
με φυσιολογικό ορό, οπότε χρωματίζε-

ται εντονότερα σε σύγκριση με την οδο-
ντίνη. Η επιβεβαίωση της ακριβούς θέ-
σης του ακρορριζικού στομίου του ριζι-
κού σωλήνα γίνεται με τη βοήθεια λε-
πτού κεκαμμένου ανιχνευτήρα. Παρόλα
αυτά, μερικές φορές το στόμιο δεν ανευ-
ρίσκεται. Σ’αυτές τις περιπτώσεις απο-
κόπτεται μεγαλύτερο τμήμα της ρίζας,
ώστε η διάμετρος του στομίου να αυξη-
θεί. Στις περιπτώσεις που και πάλι δεν
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Εικ. 26: Α. Ακτινογραφική εικόνα περίπτωσης μετατραυματικής ολικής ενασβε-
στίωσης του άνω αριστερού κεντρικού τομέα με συνυπάρχουσα επιφανειακή αυ-
χενική απορρόφηση (βέλος). Β. Ενδιάμεσο ακτινογράφημα. Γ. Αμέσως μετά την
τοποθέτηση υδροξειδίου του ασβεστίου στο ριζικό σωλήνα και Δ. Ακτινογράφημα
επανεξέτασης δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωση της ενδοδοντικής θεραπείας.

2 χρόνια

A Β

Γ Δ



είναι εφικτός ο εντοπισμός του στομίου,
η κοιλότητα της ανάστροφης έμφραξης
παρασκευάζεται στη μεσότητα του επι-
πέδου εκτομής επειδή, σε απόσταση 3-
4mm από το ακρορρίζιο, ο ριζικός σω-
λήνας βρίσκεται κατά κανόνα στο κέ-

ντρο της ρίζας. Γενικά, πρέπει να κατα-
βάλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για
τον εντοπισμό του νεοσχηματισμένου
ακρορριζικού τρήματος, έτσι ώστε να
ελαχιστοποιείται η πιθανότητα δημιουρ-
γίας κοιλότητας σε θέση, εκτός του ριζι-

κού σωλήνα67.
Τέλος, η χειρουργική αντιμετώπιση απο-
τελεί επιλογή στις περιπτώσεις αποτυ-
χίας της συντηρητικής ενδοδοντικής θε-
ραπείας ((ΕΕιικκ..  2299)). 
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Εικ. 27: Α. Ακτινογραφική εικόνα μετατραυματικής ενασβεστίωσης στον άνω αριστερό πλάγιο τομέα και εκτεταμένης περια-
κρορριζικής αλλοίωσης στον κυνόδοντα. Η περίπτωση παραπέμφθηκε για χειρουργική αντιμετώπιση του κυνόδοντα. Β. Ακτι-
νογραφική εικόνα με αλλαγή της οριζόντιας γωνίας σκόπευσης στην οποία φαίνεται η σχέση του πλάγιου τομέα με την πε-
ριακρορριζική αλλοίωση.  Γ. Κώνος γουταπέρκας δια του συριγγίου οδηγείται πλησίον του ακρορριζίου του πλάγιου τομέα. Ο
ασθενής παραπέμφθηκε στο θεράποντα με την υπόδειξη ενδοδοντικής θεραπείας στον πλάγιο. Δ. Ακτινογραφική εικόνα επα-
πειλούμενης διάτρησης της ρίζας κατά την προσπάθεια διάνοιξης του μυλικού θαλάμου από το θεράποντα, ο οποίος παρέ-
πεμψε εκ νέου τον ασθενή. Ε. Ανεύρεση του ριζικού σωλήνα. ΣΤ. Ακτινογραφική εικόνα μετά 2 χρόνια. Παρατηρείται πλήρης
αποκατάσταση της περιακρορριζικής αλλοίωσης.

A Β

Δ Ε ΣΤ
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7. Αντιμετώπιση του 
αισθητικού προβλήματος  

Το αισθητικό πρόβλημα που προκαλεί η
κιτρινωπή συνήθως απόχρωση των δο-
ντιών με μετατραυματική ενασβεστίωση
είναι η συχνότερη αιτία που οδηγεί τον
ασθενή στο ιατρείο. Η δυσχρωμική μύλη
τέτοιων δοντιών μπορεί να αποκαταστα-
θεί αισθητικά με διάφορους τρόπους,
ανάλογα με την κατάσταση του πολφού.
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Εικ. 28: Α. Ακτινογραφική εικόνα
πλήρους ενασβεστίωσης του ριζικού
σωλήνα και περιακρορριζικής αλλοί-
ωσης στον άνω αριστερό δεύτερο
προγόμφιο με παρουσία ενδορριζικού
άξονα. Β. Αμέσως μετά την ανάστρο-
φη έμφραξη. 

A

Β

A Β

Γ

Δ

Ε ΣΤ

Εικ. 29: Α. Αρχικό ακτινογράφημα πλήρους ενα-
σβεστίωσης της πολφικής κοιλότητας στον άνω
αριστερό κεντρικό τομέα. Β. Ακτινογραφική ει-
κόνα αμέσως μετά την έμφραξη μόνο του αυχε-
νικού τριτημορίου του ριζικού σωλήνα. Ο ασθε-
νής παραπέμφθηκε από το θεράποντα για χει-
ρουργική αντιμετώπιση επειδή κατά την προ-
σπάθεια ανεύρεσης της συνέχειας του ριζικού
σωλήνα διαπίστωσε διάτρηση της ρίζας. Γ. Κλι-
νική εικόνα αμέσως μετά την έμφραξη της διά-
τρησης με κονία IRM και την ακρορριζεκτομή
και ανάστροφη έμφραξη με αμάλγαμα. Δ. Ακτι-
νογραφική εικόνα αμέσως μετά. Ε. Κλινική και
ΣΤ. Ακτινογραφική εικόνα μετά 1 χρόνο.



Οι τεχνικές που μπορούν να εφαρμο-
σθούν σε δόντια με μετατραυματική ενα-
σβεστίωση και ζωντανό πολφό είναι οι
ακόλουθες68: 
• μεταλλοκεραμικές στεφάνες ολικής

κάλυψης
• ολοκεραμικές στεφάνες ολικής κάλυ-

ψης ((ΕΕιικκ..  3300))
• προστομιακές όψεις πορσελάνης 
• προστομιακές όψεις σύνθετης ρητίνης
• τεχνικές λεύκανσης στο σπίτι 
• μικροαποτριβή της αδαμαντίνης
• συνδυασμός λεύκανσης και προστο-

μιακών όψεων 
• συνδυασμός μικροαποτριβής της αδα-

μαντίνης και λεύκανσης και
• λεύκανση στο σπίτι μόνο του δυσχρω-

μικού δοντιού με χρήση κατάλληλου
νάρθηκα και γέλης υπεροξειδίου του
υδρογόνου και 10% καρβαμιδίου69.

Σε δόντια με μετατραυματική ενασβε-
στίωση, τα οποία έχουν υποβληθεί σε εν-
δοδοντική θεραπεία λόγω νέκρωσης του
πολφού, εκτός των παραπάνω τεχνικών,
μπορεί να εφαρμοσθεί η τεχνική  εσωτε-
ρικής λεύκανσης με ενδομυλική χρήση
σκευασμάτων υπεροξειδίου του υδρογό-
νου ή/και υπερβορικού νατρίου68.

Η επιλογή της πλέον κατάλληλης τεχνι-
κής γίνεται κατά περίπτωση, λαμβάνο-
ντας υπόψη τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα της κάθε τεχνικής. Γενι-
κά, οι προστομιακές όψεις σύνθετης ρη-
τίνης ή πορσελάνης πλεονεκτούν σε σχέ-

ση με τις στεφάνες ολικής κάλυψης, αφε-
νός διότι εξοικονομείται οδοντική ουσία
και αφετέρου επειδή διατηρείται η δυ-
νατότητα εφαρμογής των δοκιμασιών
ζωτικότητας του πολφού κατά τους τα-
κτικούς επανελέγχους, αφού η υπερώ-
ια/γλωσσική επιφάνεια παραμένει ακά-
λυπτη.      

8. Συμπεράσματα
1. Η πιθανότητα μετατραυματικής ενα-

σβεστίωσης της πολφικής κοιλότητας
καθορίζεται από το είδος της τραυμα-
τικής βλάβης, το στάδιο διάπλασης της
ρίζας κατά το χρόνο του τραυματι-
σμού και το είδος της ακινητοποίησης
που τυχόν έχει εφαρμοσθεί.

2. Οι μετατοπίσεις και τα κατάγματα της
ρίζας είναι οι τραυματικές βλάβες που
οδηγούν πλέον συχνά σε ενασβεστίω-
ση του πολφού.

3. Η επιπλοκή εμφανίζεται με συχνότητα
0,5-73%.

4. Από πλευράς παθογενετικού μηχανι-
σμού η ενασβεστίωση θεωρείται απο-
τέλεσμα συνδυασμού μεταβολών της
αγγειακής και της νευρικής δραστη-
ριότητας του πολφού.

5. Η κλινική εικόνα προσομοιάζει συχνά
με αυτή της νέκρωσης του πολφού γε-
γονός το οποίο, σε συνδυασμό με το
ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα των δο-
κιμασιών ζωτικότητας του πολφού,
μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη

διάγνωση και αντιμετώπιση.
6. Νέκρωση του πολφού επέρχεται σε

ποσοστό 7-16% ανάλογα με το χρόνο
παρατήρησης.

7. Ενδοδοντική θεραπεία ενδείκνυται
μόνο σε περιπτώσεις συμπτωμάτων,
φυσικών ή και ακτινογραφικών σημεί-
ων περιακρορριζικής φλεγμονής και
είναι εφικτή στο σύνολο σχεδόν των
περιπτώσεων.

8. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη
διάνοιξη του μυλικού θαλάμου και τον
εντοπισμό του στομίου του ριζικού
σωλήνα καθώς και κυρίως στη διαδι-
κασία της χημικομηχανικής επεξεργα-
σίας.

9. Εξαρχής χειρουργική αντιμετώπιση
ενδείκνυται μόνο σε περιπτώσεις ύ-
παρξης ενδορριζικού άξονα και υπό
την προϋπόθεση ότι ο υπόλοιπος ριζι-
κός σωλήνας δε διαγράφεται.

10. Το αισθητικό πρόβλημα αντιμετωπί-
ζεται με διάφορες τεχνικές λεύκαν-
σης ανάλογα με το εάν ο πολφός εί-
ναι ζωντανός ή έχει προηγηθεί ενδο-
δοντική θεραπεία, καθώς και με συ-
ντηρητικές αισθητικές αποκαταστά-
σεις.  
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Εικ. 30: Α. Κλινική εικόνα άνω κεντρικών τομέων, οι οποίοι εμφανίζουν χαρακτηριστική κιτρινωπή απόχρωση λόγω πλήρους
ενασβεστίωσης μετά από τραυματική βλάβη. Β. Κλινική εικόνα μετά την αποκατάσταση του αισθητικού προβλήματος με ολο-
κεραμικές στεφάνες ολικής κάλυψης (Ευγενώς παραχωρηθείσες από Κ. Γεωργιάδη).
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Περίληψη
Η επιτυχία του σταδίου της έμφραξης αποτελεί έναν πολύ ση-
μαντικό παράγοντα για την έκβαση της ενδοδοντικής θερα-
πείας στο σύνολό της. Ο οδοντίατρος σήμερα έχει στη διάθε-
σή του μια πληθώρα υλικών έμφραξης με διαφορετική σύστα-
ση και ιδιότητες. Το σύστημα Resilon/Epiphany και το
EndoREZ αποτελούν τη νεότερη γενιά εμφρακτικών υλικών
που βασίζονται στις μεθακρυλικές ρητίνες. Το πλεονέκτημα
των υλικών αυτών εντοπίζεται, σύμφωνα με τους κατασκευα-
στές τους, στη σύνδεσή τους με την οδοντίνη και στη δημιουρ-
γία μιας ενιαίας μονάδας εντός του ριζικού σωλήνα (mono-
block). 
Οι ιδιότητες αυτών των υλικών σε σχέση με τα ήδη χρησιμο-
ποιούμενα υλικά έμφραξης αποτέλεσε αντικείμενο αρκετών
μελετών τα τελευταία χρόνια.  Τα αποτελέσματα σε ό,τι αφο-
ρά την αποφρακτική ικανότητα, την τοξικότητα και ενίσχυση
της οδοντικής δομής προς πρόληψη κατάγματος είναι μέχρι
στιγμής αντικρουόμενα. Συγκρίνοντας τα συμπεράσματα των
μελετών δε θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ούτε ότι τα εν
λόγω υλικά μειονεκτούν αλλά ούτε και υπερέχουν σε σχέση με
τα συνήθως χρησιμοποιούμενα υλικά έμφραξης ριζικών σω-
λήνων. 
Ωστόσο έντονος προβληματισμός υπάρχει σχετικά με τη δια-
τήρηση των ιδιοτήτων των υλικών αυτών σε βάθος χρόνου
εξαιτίας της διαλυτότητάς τους. Μπορούμε να καταλήξουμε
στο συμπέρασμα ότι τα νέα αυτά υλικά θα πρέπει να χρησι-
μοποιούνται προς το παρόν με φειδώ μέχρι να προκύψουν νέα
ερευνητικά δεδομένα και κλινικές μελέτες.

Summary
Evaluation of the new methacrylate resin-based root canal
sealers (Resilon/Epiphany and EndoREZ)

Ε. Parasidi*, C. Gogos**  

Obturation of the root canal is an important factor for the success
of  endodontic treatment. There is a variety of root filling mate-
rials with different consistencies and properties. Recently, new
methacrylate resin-based materials have been introduced into
clinical procedures (Resilon/Epiphany and EndoREZ). The
advantage of these materials, according to their manufacturers,
is that they bond to the dentine and form a unit with the root canal
walls which is called “monoblock”.
Comparing the properties of these materials to the commonly
used root filling materials has been the object of many studies
during the past few years, producing varying results concerning
sealing ability and toxicity as well as the strengthening of the root
against fracture. Comparing the results of these studies resulted
in no firm conclusions about the advantages or a disadvantages of
these materials over the commonly used root canal filling ma-
terials.
The main problem of these materials seems to be their solubility
over time. We concluded that these new materials should be used
with prudent scepticism until new research facts and clinical
studies emerge.
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Εισαγωγή
Το στάδιο της έμφραξης του ριζικού σω-
λήνα θεωρείται εξίσου σημαντικό για
την επιτυχή σε βάθος χρόνου έκβαση της
ενδοδοντικής θεραπείας, όσο και τα
στάδια που προηγούνται αυτής. Τα υλι-
κά που χρησιμοποιούνται για την έμ-
φραξη των ριζικών σωλήνων είναι το κυ-
ρίως εμφρακτικό υλικό και το φύραμα.
Ως κύριο εμφρακτικό υλικό έχει πλέον
καθιερωθεί η γουταπέρκα ενώ τα φυρά-
ματα που ο οδοντίατρος έχει στη διάθε-
σή του ανήκουν σε τέσσερις βασικές κα-
τηγορίες – οξειδίου του ψευδαργύρου
και ευγενόλης, υδροξειδίου του ασβεστί-
ου, εποξεικών ρητινών και υαλοϊονομε-
ρών κονιών1. 
Τα τελευταία χρόνια, η έρευνα έχει
στραφεί προς την κατεύθυνση υλικών τε-
λικής έμφραξης που βασίζονται σε με-
θακρυλικές ρητίνες. Το σκεπτικό πίσω
από τη χρήση των υλικών αυτών είναι η
αξιοποίηση της δυνατότητάς τους να
προσφύονται στην οδοντίνη με μηχανι-
σμούς ανάλογους εκείνων που αφορούν
στις μυλικές αποκαταστάσεις με σύνθε-
τες ρητίνες. Η ισχυρή πρόσφυση στην
οδοντίνη των ριζικών σωλήνων  μπορεί,
θεωρητικά, να οδηγήσει σε βελτίωση της
ερμητικότητας της έμφραξης αλλά και
στη μηχανική ενίσχυση της οδοντικής
δομής που έχει εξασθενίσει από την
απώλεια ιστών λόγω της ενδοδοντικής
θεραπείας. Στην κατηγορία των υλικών
που φέρονται να διαθέτουν αυτά τα χα-
ρακτηριστικά ανήκουν το σύστημα Resi-
lon/Epiphany (R/E) και το EndoREZ. 
Σκοπός αυτής της βιβλιογραφικής ανα-
σκόπησης είναι η αξιολόγηση των νέων
αυτών υλικών σε σχέση με τα «κλασσι-
κά» υλικά, σε μια προσπάθεια να εξα-
κριβωθεί αν και κατά πόσον αποτελούν
σημαντική εξέλιξη στο χώρο της τελικής
έμφραξης των ριζικών σωλήνων. Η αξιο-
λόγηση θα εστιασθεί στους τομείς της
εμφρακτικής ικανότητας, της σταθερότη-
τας στο χρόνο, της βιοσυμβατότητας, κα-
θώς και της ενίσχυσης της εναπομείνου-
σας οδοντικής δομής.

Σύσταση
RReessiilloonn--EEppiipphhaannyy
Το σύστημα έμφραξης Epiphany κυκλο-
φορεί από την εταιρεία Jeneric-Pentron.
Αποτελείται από φύραμα έμφραξης (E-
piphany sealer), συνδετικό σύστημα Epi-
phany primer) και κύριο εμφρακτικό υ-
λικό κατασκευασμένο από το υλικό Re-
silon. Τα πρώτα χρόνια κυκλοφορίας η
εταιρεία ονόμαζε τους κώνους με το ό-
νομα του υλικού κατασκευής τους (Re-
silon) ενώ αργότερα με το όνομα Epi-
phany. Ακόμη πρέπει να σημειωθεί ότι
το ίδιο σύστημα κυκλοφορεί και από την
εταιρεία Sybron-Endo με το όνομα Real
Seal.
Το φύραμα Epiphany είναι μείγμα μεθα-
κρυλικών ρητινών (UDMA, PEGDMA,
EBPADMA, BISGMA) και ενισχυτικών
ουσιών,  που φέρεται σε συσκευασία δι-
πλής φύσιγγας με αυτόματη ανάμιξη. Η
πήξη του επιτυγχάνεται με πολυμερισμό
προσθήκης. Το συνδετικό σύστημα είναι
ένα υδατικό διάλυμα AMPS και ΗΕΜΑ. 
Ως κύριο εμφρακτικό υλικό, αντί των
κώνων γουταπέρκας, χρησιμοποιούνται
κώνοι Resilon. Τo Resilon ενσωματώνει
μεθακρυλικές ρητίνες έτσι ώστε να μπο-
ρεί να συνδεθεί με το φύραμα Epiphany
και πολυκαπρολακτόνη στην οποία ο-
φείλει τη θερμοπλαστικότητά του. Η πο-
λυκαπρολακτόνη είναι μια βιοδιασπώ-
μενη πολυεστερική ένωση που χρησιμο-
ποιείται στην ιατρική για την κατασκευή
υλικών που πρέπει να απορροφηθούν
από τον οργανισμό, όπως ράμματα2 και
υποστρώματα δερματικής αναγέννη-
σης3.
Σύμφωνα με τα παραπάνω είναι ευνόη-
τος ο θεωρητικός μηχανισμός επίτευξης
μιας ενιαίας μονάδας έμφραξης – ριζι-
κού σωλήνα (monoblock) : Ο συνδετικός
παράγοντας βοηθά στη σύνδεση του φυ-
ράματος με την οδοντίνη, ενώ το φύραμα
συνδέεται στους κώνους Resilon.

EEnnddooRREEZZ
Το EndoREZ είναι ένα φύραμα έμφρα-
ξης ριζικών σωλήνων που βασίζεται στη
διμεθακρυλική ουρεθάνη και φέρεται σε

μορφή διπλής φύσιγγας με αυτόματη
ανάμιξη. Η πήξη του φυράματος βασίζε-
ται στον τυπικό πολυμερισμό προσθήκης
που επιτυγχάνεται με το μηχανισμό των
ελευθέρων ριζών. Ως κύριο εμφρακτικό
υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί απλή
γουταπέρκα ή η συνιστώμενη από την ε-
ταιρεία κατασκευής γουταπέρκα με επι-
κάλυψη ρητίνης. Θεωρητικά, το Endo-
REZ προσφύεται τόσο στην οδοντίνη
εξαιτίας της υδροφιλικότητάς του όσο
και στη ρητινώδη επικάλυψη της γουτα-
πέρκας, έχοντας ως αποτέλεσμα τη δημι-
ουργία μιας ενιαίας μονάδας που περι-
λαμβάνει και τα τοιχώματα του ριζικού
σωλήνα (monoblock).  

Εμφρακτική ικανότητα
RReessiilloonn--EEppiipphhaannyy
Σε έρευνα που έγινε με τη μέθοδο μετα-
φοράς ρευστών βρέθηκε ότι σε δόντια
που εμφράχθηκαν με την τεχνική του μο-
νού κώνου η εμφρακτική ικανότητα του
R/E υπερείχε τόσο έναντι του συνδυα-
σμού γουταπέρκας και AH plus όσο και
του συνδυασμού γουταπέρκας-Seala-
pex4. Σε αντίστοιχη έρευνα, όπου η αξιο-
λόγηση έγινε με την ίδια τεχνική και η
έμφραξη έγινε με System-B, το R/E βρέ-
θηκε και πάλι να εμφανίζει στατιστικά
μικρότερη μικροδιείσδυση σε σχέση με
δόντια που εμφράχθηκαν με γουταπέρ-
κα και φύραμα ΑΗ plus  σε όλες τις δια-
δοχικές μετρήσεις που έγιναν μετά από
1, 7, 30 και 90 μέρες5. Στην ανωτερότητα
του R/E σε σχέση με το ΑΗ plus συμφω-
νούν και άλλες έρευνες που πραγματο-
ποιήθηκαν με την ίδια τεχνική (μεταφο-
ρά ρευστών)6,7. Το R/E έχει επιδείξει
καλύτερη εμφρακτική ικανότητα και σε
σχέση με το AH 266,8.
Ωστόσο υπάρχουν έρευνες, με την ίδια
μεθοδολογία (μεταφορά ρευστών) που
αμφισβητούν την ανωτερότητα του R/E
στον τομέα της εμφρακτικής ικανότητας
και δείχνουν ότι εμφανίζει παρόμοια μι-
κροδιείσδυση τόσο με το ΑΗ plus8-10

όσο και με το Roth10.

Η μέθοδος διείσδυσης γλυκόζης έχει
χρησιμοποιηθεί σε δύο έρευνες αξιολό-
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γησης της εμφρακτικής ικανότητας του
R/E. Στη μία από αυτές το R/E εμφάνισε
παρόμοια μικροδιείσδυση με το AH
plus11. Στην άλλη έρευνα έγινε σύγκριση
της εμφρακτικής ικανότητας των R/E και
ΑΗ 26 τόσο με τη μέθοδο διείσδυσης γλυ-
κόζης όσο και με τη μέθοδο μεταφοράς
ρευστών. Κατά τη μεταφορά ρευστών το
R/E εμφανίστηκε να έχει παρόμοια εμ-
φρακτική ικανότητα με το ΑΗ 26, αλλά η
εικόνα άλλαξε όταν χρησιμοποιήθηκε η
διείσδυση γλυκόζης σαν μέθοδος αξιο-
λόγησης οπότε και το ΑΗ 26 εμφάνισε
καλύτερη εμφρακτική ικανότητα12. 
Οι Shipper και συν.13 μελέτησαν την εμ-
φρακτική ικανότητα με τη μέθοδο διείσ-
δυσης μικροβίων και διαπίστωσαν ότι
στα δόντια που εμφράχθηκαν με R/E
υπήρξε μικρότερη διείσδυση των μικρο-
βίων Streptococcus mutans και Ente-
rococcus faecalis σε σχέση με αυτά που
εμφράχθηκαν με γουταπέρκα και ΑΗ
26. Αντίθετα, σε άλλη έρευνα μικροβια-
κής διείσδυσης (Ε. faecalis)14 το Pulp
Canal Sealer  εμφάνισε καλύτερη συμπε-
ριφορά από το R/E, γεγονός βέβαια που,
σύμφωνα με τους ερευνητές, μπορεί να
οφείλεται και στις αντιμικροβιακές ιδιό-
τητες της ευγενόλης που εμπεριέχεται
στο τύπου ΖΟΕ φύραμα.
Τέλος, σε μελέτη που έγινε με την τεχνι-
κή της διείσδυσης χρωστικής το R/E υπε-
ρείχε του Tubliseal15. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα
ευρήματα μελετών μικροδιείσδυσης,
όπου τα δοκίμια εξετάστηκαν μετά από
παραμονή εντός ύδατος για περισσότε-
ρο από 1 έτος. Οι De-Deus και συν.16

έδειξαν ότι το R/E εμφανίζει μικροδι-
είσδυση παρόμοια του ΑΗ plus, όταν η
αξιολόγηση με τη μέθοδο μεταφοράς
ρευστών έγινε 7 ημέρες μετά την έμφρα-
ξη, αλλά η εικόνα αλλάζει και το εν λό-
γω σύστημα μειονεκτεί, όταν η αξιολό-
γηση γίνει μετά από παραμονή των δοκι-
μίων σε υδατικό διάλυμα για 14 μήνες.
Στην αξιοπιστία των ευρημάτων αυτών
συνηγορεί και η έρευνα των Paque και
Sirtes17 που διαπίστωσαν ότι μετά από
παραμονή των δοκιμίων σε υδατικό διά-
λυμα για 16 μήνες η εμφρακτική ικανό-

τητα του R/E είναι σημαντικά μικρότερη
εκείνης του ΑΗ-Plus.  

EEnnddooRREEZZ
Σε in vitro έρευνα με τη μέθοδο της με-
ταφοράς ρευστών και σε δόντια εμφραγ-
μένα με την τεχνική του μονού κώνου, το
EndoREZ εμφανίζει μεγαλύτερη μικρο-
διείσδυση σε σχέση με το ΑΗ-plus18.  Το
ΑΗ plus εμφάνισε καλύτερη εμφρακτική
ικανότητα σε σχέση με το EndoREZ και
σε έρευνα όπου σαν τεχνική έμφραξης
χρησιμοποιήθηκε η πλάγια συμπύκνωση,
ενώ η αξιολόγηση έγινε με τη μέθοδο της
διείσδυσης χρωστικής19. 
Σε έρευνα όπου χρησιμοποιήθηκε για
την παρακολούθηση της μετακίνησης της
φυσαλίδας (μέθοδος μεταφοράς ρευ-
στών) ειδική διάταξη ελεγχόμενη από
λογισμικό, το EndoREZ εμφάνισε μεγα-
λύτερη μικροδιείσδυση από το AH
plus20. Στην ίδια έρευνα το βασιζόμενο
σε εποξεική ρητίνη Diaket εμφάνισε την
καλύτερη εμφρακτική ικανότητα. Αντί-
θετα, οι Adanir και συν.21, δεν παρατή-
ρησαν διαφορές μεταξύ της εμφρακτι-
κής ικανότητας των Diaket, EndoREZ
και ΑΗ 26 ενώ και τα τρία φυράματα εμ-
φάνισαν μεγαλύτερη μικροδιείσδυση
από το τύπου ΖΟΕ U/P Sultan.
Παρόμοια εμφρακτική ικανότητα με τα
Sealapex, Pulp Canal Sealer και AΗ plus
εμφάνισε το EndoREZ, σε μελέτη μι-
κροβιακής διείσδυσης22.
Οι Pereira και συν.23 σε in vivo έρευνα,
που αφορούσε σε ενδοδοντική θεραπεία
δοντιών σκύλων, την έκθεση της τελικής
έμφραξης στο στοματικό περιβάλλον,
την εξαγωγή των δοντιών και την εμβύ-
θιση σε ινδική μελάνη, δεν διαπίστωσαν
διαφορά στην εμφρακτική ικανότητα με-
ταξύ του EndoREZ και του ΑΗ plus. Στην
ίδια έρευνα το EndoREZ έδειξε καλύτε-
ρη εμφρακτική ικανότητα σε σχέση με το
Roeko-Seal.   
Τέλος, σε έρευνα με τη μέθοδο μεταφο-
ράς ρευστών όπου συμμετείχε τόσο το
EndoREZ όσο και το R/E, βρέθηκε ότι
το δεύτερο υπερτερεί αλλά και τα δύο
εμφανίζουν μικρότερη εμφρακτική ικα-
νότητα σε σχέση με το ΑΗ plus24.

Διαλυτότητα-αντοχή 
στον χρόνο
Τα υλικά τελικής έμφραξης των ριζικών
σωλήνων πρέπει να διατηρούν τις ιδιό-
τητές τους επί μακρόν χρονικό διάστημα
μετά την πήξη τους και να παραμένουν
αδιάλυτα. Ωστόσο, σε πρόσφατη έρευνα
οι Donnelly και συν.25 έδειξαν ότι τα νέα
ρητινώδη φυράματα (Εpiphany και
EndoREZ) παρουσιάζουν αυξημένη
διαλυτότητα, μεγαλύτερη των ΑΗ plus,
Ketac-Endo και Gutta-flow. Στην ίδια έ-
ρευνα το Εpiphany εμφάνισε τη μεγαλύ-
τερη προσρόφηση ύδατος, ακολουθού-
μενο από το υαλοϊονομερές Ketac-Endo
και το EndoREZ, ενώ αμελητέα προσ-
ρόφηση έδειξαν τα ΑΗ plus και Gutta-
flow. 
Όσον αφορά στο Resilon, που είναι κύ-
ριο εμφρακτικό υλικό, υπάρχουν προ-
βληματισμοί που σχετίζονται με την πο-
λυκαπρολακτόνη, το συστατικό που του
προσδίδει θερμοπλαστικότητα και είναι
ένα συνθετικό βιοδιασπώμενο πολυε-
στερικό πολυμερές. Το γεγονός της βιο-
διάσπασης της πολυκαπρολακτόνης οδή-
γησε μια ερευνητική ομάδα στη μελέτη
της πιθανής διαλυτότητας του Resilon. 
Στην πρώτη σχετική έρευνα βρέθηκε ότι
το Resilon υδρολύεται σε αλκαλικό πε-
ριβάλλον, γεγονός που δεν ισχύει για τη
γουταπέρκα26. Στη συνέχεια, τα υλικά
εκτέθηκαν στην επίδραση υδρολυτικών
ενζύμων (λιπάση PS και εστεράση της
χοληστερόλης) που μπορεί να εκκριθούν
από σχετιζόμενα με την ενδοδοντική θε-
ραπεία μικρόβια. Διαπιστώθηκε υδρό-
λυση του Resilon τόσο σε μελέτη που
αξιολόγησε την απώλεια βάρους27, όσο
και σε μελέτη με φασματοφωτομετρία
όπου τα ένζυμα επέδρασαν μόνο στην
πολυκαπρολακτόνη του Resilon μετά
από απομάκρυνση των μεθακρυλικών28. 

Βιοσυμβατότητα
Η βιοσυμβατότητα είναι επίσης ένα βα-
σικό χαρακτηριστικό που πρέπει να δια-
θέτει ένα υλικό που πρόκειται να έρθει
σε επαφή με τους ιστούς. Σε έρευνα29

όπου μελετήθηκε η επίδραση σε κυττα-
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ρική σειρά ανθρώπινων ινοβλαστών,
βρέθηκε ότι μετά από 1 ώρα το Resilon
έχει παρόμοια κυτταροτοξικότητα με
την γουταπέρκα. Στο ίδιο χρονικό διά-
στημα, το Εpiphany συγκρινόμενο με το
Sealapex βρέθηκε σημαντικά πιο τοξικό
ενώ δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική
διαφορά με το Τhermaseal ή το Gross-
man. Μετά από 24 ώρες η μόνη διαφο-
ροποίηση που υπήρξε ήταν η σημαντικά
μικρότερη τοξικότητα του φυράματος
Grossman.
Σε άλλη μελέτη30 όπου εξετάστηκε η επί-
δραση των Epiphany, Resilon, AH plus
και Guttaflow σε κυτταρικές σειρές ινο-
βλαστών Balb/c 3T3, βρέθηκε ότι τόσο
το Resilon όσο και το Epiphany εμφανί-
ζουν κυτταροτοξικότητα μεγαλύτερη του
Guttaflow αλλά παρόμοια εκείνης του
ΑΗ plus.
Οι Merdad και συν.31 χρησιμοποιώντας
σειρές κυττάρων HeLa διαπίστωσαν για
το μεν Resilon ότι δεν είναι κυτταροτο-
ξικό, για το δε Epiphany  ότι προκαλεί
μέτρια κυτταροτοξική αντίδραση μόνο
τις πρώτες ώρες μετά την ανάμιξη που
καθίσταται μη ανιχνεύσιμη 24 ώρες με-
τά. H κυτταροτοξικότητα του Epiphany
ήταν μικρότερη του ΑΗ plus και αποδό-
θηκε στα μεθακρυλικά μονομερή. 
Στην πρόσφατη έρευνα των Lodiene και
συν.32, μελετήθηκε η επίδραση των Epi-
phany, Roeckoseal, AH plus και Endo-
REZ σε κυτταρική σειρά L-929. Στη δο-
κιμασία διάχυσης αμέσως μετά την ανά-
μιξη, το EndoREZ και το Roeko-Seal α-
ξιολογήθηκαν ως μη τοξικά, σε αντίθεση
με τα Epiphany και ΑΗ plus που χαρα-
κτηρίστηκαν έντονα τοξικά. Μετά την
πήξη μόνο το Εpiphany παρέμενε τοξι-
κό. Στη δοκιμασία MTT το Epiphany χα-
ρακτηρίστηκε ως έντονα τοξικό και μά-
λιστα με στατιστικώς σημαντική διαφο-
ρά από τα υπόλοιπα υλικά.
Τέλος, σε έρευνα αξιολόγησης της βιο-
συμβατότητας με εμφύτευση των υπό δο-
κιμασία υλικών σε γνάθους χοιριδίων,
προέκυψε ότι το EndoREZ προκάλεσε
φλεγμονώδη αντίδραση που χαρακτηρί-
στηκε σοβαρή και παρέμενε μετά από 3
μήνες, ενώ το ΑΗ 26 έδωσε ηπιότερη

αντίδραση 1 μήνα μετά την εμφύτευση
που έδειξε σαφή σημεία υποχώρησης
στους 3 μήνες. Την ηπιότερη αντίδραση
όλων έδειξε το Epiphany το οποίο ήταν
και το μόνο για το οποίο παρατηρήθηκε
σχηματισμός οστίτη ιστού στην περιο-
χή33. 

Αντοχή στη θραύση - 
Πρόσφυση
Η ενδοδοντική θεραπεία είναι μια έντο-
να παρεμβατική διαδικασία που καταλή-
γει σε σημαντική απώλεια οδοντικών
ιστών. Η ενίσχυση του δοντιού με τη
βοήθεια της τελικής έμφραξης ήταν ένας
από τους θεωρητικούς στόχους των νέων
υλικών και ιδιαίτερα του R/E. 
Ήδη από το 2004 οι Teixeira και συν.34

αναφέρουν ότι τα εμφραγμένα με R/E
δόντια είναι πιο ανθεκτικά στη θραύση
(in vitro) από τα δόντια που εμφράχθη-
καν με ΑΗ 26. Αυξημένη αντοχή στη
θραύση των δοντιών που εμφράχθηκαν
τόσο με R/E όσο και με EndoREZ, σε
σύγκριση με τα δόντια που εμφράχθη-
καν με Tubliseal, αναφέρεται σε άλλη
έρευνα35.
Στην πρόσφατη έρευνα των Ribeiro και
συν.36 αξιολογήθηκε η δυνατότητα τόσο
της γουταπέρκας σε συνδυασμό με τα
φυράματα Εndofill, Sealer-26, AH plus
και Epiphany, όσο και του R/E να βελ-
τιώνουν την αντοχή των δοντιών στη
θραύση. Οι ερευνητές κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι κανένα υλικό δεν είναι
ικανό να ενισχύσει την οδοντική δομή.
Τέλος, οι Ulusoy και συν.37 διαπίστωσαν
ότι η έμφραξη με ΑΗ 26 και γουταπέρκα
βελτιώνει την αντοχή στη θραύση των
δοντιών σε αντίθεση με την χρήση του
R/E και του Ketac-Endo. 
Η θεωρητική ενίσχυση της αντοχής του
δοντιού στη θραύση απαιτεί πρόσφυση
του φυράματος τόσο στην οδοντίνη του
ριζικού σωλήνα όσο και στο κύριο εμ-
φρακτικό υλικό.  Σε αρκετές έρευνες με-
λετήθηκε η πρόσφυση των νέων ρητινω-
δών υλικών, χρησιμοποιώντας ως μέθο-
δο αξιολόγησης τη δοκιμασία παρεκτό-
πισης (push-out). H μέθοδος αυτή περι-

λαμβάνει την  έμφραξη του ριζικού σω-
λήνα, την αποκοπή του δοντιού σε τομές
κάθετα προς τον επιμήκη άξονα, τη μέ-
τρηση της δύναμης που απαιτείται για να
απομακρυνθεί η έμφραξη και την ανα-
γωγή της σε μονάδες πίεσης.
Χρησιμοποιώντας την εν λόγω μέθοδο οι
Skidmore και συν.38 διαπίστωσαν ότι το
R/E εμφανίζει πρόσφυση μεγαλύτερη
του Pulp Canal Sealer σε στατιστικά ση-
μαντικό βαθμό. 
Με την ίδια μέθοδο (παρεκτόπιση), οι
Sly και συν.39 κατέληξαν σε αντίθετα α-
ποτελέσματα διαπιστώνοντας υπεροχή
του συνδυασμού ΑΗ 26 και γουταπέρκας
έναντι του R/E στον τομέα της πρόσφυ-
σης. Σε άλλη έρευνα την ισχυρότερη
πρόσφυση εμφάνισε το AH 26 ακολου-
θούμενο από τα Pulp Canal Sealer και
Activ GP. Τη μικρότερη πρόσφυση όλων
εμφάνισαν τα R/E και EndoREZ40. 
Με τη μέθοδο παρεκτόπισης μελετάται η
πρόσφυση της έμφραξης ως σύνολο, ενώ
στην όλη διαδικασία μπορεί να εμπλέκο-
νται δυνάμεις τριβής που μπορεί να αλ-
λοιώσουν τα αποτελέσματα. Οι περισσό-
τερο «κλασσικές» δοκιμασίες του εφελ-
κυσμού ή της διάτμησης μπορούν να
εστιάσουν στη σύνδεση μεταξύ ενός υλι-
κού και ενός υποστρώματος ώστε να
εντοπιστούν πιθανά προβλήματα. Σε
έρευνα με δοκιμασία διάτμησης διαπι-
στώθηκε ότι το φύραμα Fibrefill, που εί-
ναι υλικό παρόμοιο και πρόδρομο του
Epiphany, εμφανίζει ικανοποιητική πρό-
σφυση στην οδοντίνη, όχι όμως καλύτε-
ρη του Topseal41.
Σε έρευνες που αξιολόγησαν, με τη μέ-
θοδο της διάτμησης, την πρόσφυση του
Epiphany (ή του Real Seal) στο Resilon,
βρέθηκε ότι αυτή είναι ασθενής και δεν
μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία ενι-
αίας μονάδας (monoblock) εντός του ρι-
ζικού σωλήνα42,43.

Συζήτηση
Στην πορεία της αναζήτησης του «ιδανι-
κού» εμφρακτικού υλικού των ριζικών
σωλήνων, ήταν κατά κάποιο τρόπο ανα-
μενόμενο η έρευνα να σταθεί στα συνδε-

134 E N D O D O N T O L O G I A 3 (2): 131-137, 2008

Παρασίδη & Γκόγκος



όμενα με τους οδοντικούς ιστούς υλικά,
εφόσον αυτά ήδη ήταν σε χρήση εντός
του ριζικού σωλήνα με τη μορφή των ρη-
τινωδών κονιών συγκόλλησης ενδορριζι-
κών αξόνων. Ήδη από το 1978 ο Tid-
marsh εισηγήθηκε τη χρήση ρητινών χα-
μηλού ιξώδους για την έμφραξη των ρι-
ζικών σωλήνων44. Έκτοτε έχει διερευ-
νηθεί η χρήση συνδετικών παραγόντων
είτε ως υποκατάστατο των φυραμά-
των45,46, είτε σε συνδυασμό με αυτά47,48,
αλλά και η χρήση συνθέτων ρητινών χα-
μηλού ιξώδους ως υποκατάστατο των
φυραμάτων49-51. Δεν έλειψαν φυσικά
και περισσότερο «πειραματικές» προ-
σεγγίσεις, όπως η χρήση ορθοπεδικής
ρητίνης52 ή η δημιουργία βύσματος ρινι-
σμάτων οδοντίνης εμποτισμένων με συν-
δετικό παράγοντα53. 
Ακολούθησαν τελικά οι εμπορικές υλο-
ποιήσεις των Epipany-Resilon και Endo-
REZ, οπότε η έρευνα κατευθύνθηκε
στην αξιολόγηση των εν λόγω υλικών.
Για να απαντήσουμε με ασφάλεια στο
κλινικό ερώτημα της χρήσης ή μη των νέ-
ων υλικών έμφραξης πρέπει να βασι-
στούμε σε κλινικές έρευνες υψηλού
«επιπέδου απόδειξης» όπως είναι οι δι-
πλά τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες.
Δυστυχώς στη βιβλιογραφία όχι μόνο
δεν υπάρχει τέτοιου είδους κλινική
έρευνα για τα νέα αυτά υλικά, αλλά σπα-
νίζουν και οι κλινικές έρευνες χαμηλοτέ-
ρου επιπέδου απόδειξης. Μια πρόσφατη
κλινική έρευνα αφορά στη μελέτη 82 πε-
ριπτώσεων ενδοδοντικής θεραπείας από
16 οδοντιάτρους με υλικό έμφραξης το
Resilon54. Συγκρίνοντας το δείκτη PAI
(Periapical Index) στις τελικές ακτινο-
γραφίες με εκείνον των ακτινογραφιών
επανελέγχου (ένα χρόνο μετά) βρέθηκε
ότι από τα δόντια χωρίς ακρορριζική πε-
ριοδοντίτιδα το 90,38% παρέμεναν υγιή.
Από τα δόντια με ακρορριζική περιοδο-
ντίτιδα το 50% ιάθηκε ενώ το 23,3%
ήταν σε πορεία ίασης. Στη συγκεκριμένη
κλινική έρευνα δεν υπήρξε κανενός εί-
δους σύγκριση του Resilon με άλλα υλι-
κά έμφραξης και δεν υπήρξε τυποποίη-
ση βασικών παραμέτρων, όπως ο επεμ-
βαίνων και η μέθοδος έμφραξης. Η μόνη

πληροφορία που μπορούμε να αντλή-
σουμε είναι ότι το Resilon μπορεί να δώ-
σει κλινικά αποτελέσματα συγκρίσιμα
με εκείνα άλλων τεχνικών έμφραξης.
Η ένδεια κλινικών δεδομένων αυξάνει
τη σημασία των in vitro ερευνών. Η εμ-
φρακτική ικανότητα αποτελεί μια από
τις βασικές ιδιότητες που πρέπει να δια-
θέτει ένα υλικό έμφραξης των ριζικών
σωλήνων. Τα αποτελέσματα των ερευ-
νών μικροδιείσδυσης δεν μπορούν να
μεταφερθούν απόλυτα σε κλινικές συν-
θήκες, ενώ έχουν εκφρασθεί και προ-
βληματισμοί σχετικά με τις μεθόδους α-
ξιολόγησης. Ωστόσο, δεν μπορούμε πα-
ρά να υποστηρίξουμε ότι η αξιολόγηση
της εμφρακτικής ικανότητας κάποιου νέ-
ου υλικού τελικής έμφραξης είναι απα-
ραίτητη για να μας δώσει τουλάχιστον
μια αρχική εικόνα των ιδιοτήτων του. 
Από τις έρευνες που ήδη αναφέραμε,
μπορούμε να δούμε ότι το EndoREZ α-
ποδίδει, στην καλύτερη περίπτωση, ό-
μοια με τα κλασσικά φυράματα21-23 ενώ
υπάρχουν και έρευνες που του αποδί-
δουν προβληματική συμπεριφορά όσον
αφορά στην εμφρακτική του ικανότη-
τα19,20,23. Για την εμφρακτική ικανότητα
του R/E δεν υπάρχει ομοφωνία. Είναι
ωστόσο εμφανές ότι σε αρκετές έρευνες
υπερέχει των βασιζόμενων σε εποξεικές
ρητίνες φυραμάτων που μέχρι πρότινος
αποτελούσαν το «gold standard» στην
εμφρακτική ικανότητα4-8.
Θα πρέπει στο σημείο αυτό να επισημά-
νουμε πως η ερμητικότητα της έμφραξης
είναι μια ιδιότητα που πρέπει να παρα-
μένει σταθερή σε βάθος χρόνου. Η μυλι-
κή μικροδιείσδυση αποτελεί αιτία απο-
τυχίας της ενδοδοντικής θεραπείας και
αν μια μυλική αποκατάσταση απωλέσει
τη στεγανότητά της, μόνος φραγμός στη
δίοδο των μικροβίων μέχρι τους περια-
κρορριζικούς ιστούς είναι η ενδοδοντική
έμφραξη. Προβληματισμό, επομένως,
πρέπει να εγείρει η ανατροπή της εικό-
νας της καλής εμφρακτικής ικανότητας
του R/E όταν τα δοκίμια παραμείνουν
εντός ύδατος για μεγάλο χρονικό διά-
στημα  πριν την αξιολόγηση. Υπεύθυνη
για αυτή την εικόνα μπορεί να είναι η

υδρόλυση του κυρίως εμφρακτικού υλι-
κού (Resilon)27 ή η διαλυτότητα των φυ-
ραμάτων (Epiphany, EndoREZ)25. Δεν
πρέπει ακόμη να διαφεύγει της προσο-
χής μας η πιθανότητα αποδόμησης του
δεσμού μεταξύ συνδετικού συστήματος
και οδοντίνης55, η οποία, ενώ σε μια μυ-
λική αποκατάσταση μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την αποκόλληση ή την ορια-
κή μικροδιείσδυση, σε μια ενδοδοντική
έμφραξη οι συνέπειες μπορεί να είναι
σοβαρότερες. Με τα έως τώρα δεδομένα
και μιλώντας πάντα εντός εργαστηρια-
κών και όχι κλινικών πλαισίων, η αντοχή
στο χρόνο φαίνεται να είναι ένα από τα
αδύνατα σημεία των νέων υλικών. 
Οι έρευνες αξιολόγησης της βιοσυμβα-
τότητας των νέων υλικών δεν καταλή-
γουν σε ένα κοινό συμπέρασμα, εξαιτίας
των διαφοροποιήσεων στη μεθοδολογία.
Η εικόνα που σχηματίζεται με τα έως
τώρα υπάρχοντα ερευνητικά δεδομένα,
είναι ότι τα υλικά αυτά μπορούν να κα-
ταταγούν, όσον αφορά στη βιοσυμβατό-
τητά τους, στην ίδια κατηγορία με τα βα-
σιζόμενα σε εποξεικές ρητίνες υλικά30.  
Ωστόσο, πρόβλημα βιοσυμβατότητας εί-
ναι πιθανό να δημιουργηθεί, από την
απελευθέρωση των μεθακρυλικών του
Resilon ή των μονομερών από το Epi-
phany και το EndoREZ56, εξαιτίας της
διαλυτότητας και προσρόφησης ύδατος
που παρουσιάζουν25,27.
Η είσοδος των νέων υλικών και ιδιαίτε-
ρα του R/E για την τελική έμφραξη του
ριζικού σωλήνα έγινε στη βάση της δομι-
κής ενίσχυσης του δοντιού λόγω της δη-
μιουργίας «monoblock». Με τον όρον
αυτό δηλώθηκε η υποθετική δημιουργία
μιας ενιαίας μονάδας που αποτελείται
από την οδοντίνη του ριζικού σωλήνα, το
προσφυόμενο σε αυτή φύραμα και το
συνδεδεμένο με το φύραμα κύριο εμ-
φρακτικό υλικό. Για να είναι εφικτή η
δημιουργία «monoblock» θα πρέπει, ό-
πως έχει ήδη αναφερθεί, να υπάρχει
ισχυρή σύνδεση τόσο μεταξύ φυράματος
και οδοντίνης όσο και μεταξύ φυράμα-
τος και κυρίως εμφρακτικού υλικού. Η
πρόσφυση του Epiphany στην οδοντίνη
δε φαίνεται να είναι ισχυρότερη της
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πρόσφυσης που επιτυγχάνουν τα εποξει-
κά φυράματα39-41 ενώ η σύνδεση με το
κύριο εμφρακτικό υλικό (Resilon) φαί-
νεται να είναι προβληματική42,43. To
EndoREZ επίσης εμφανίζει ασθενή
σύνδεση με την οδοντίνη και οι τιμές
αντοχής του προσφυτικού δεσμού σε δο-
κιμασία παρεκτόπισης (push-out) είναι
μικρότερες εκείνων που επιτυγχάνονται
από το ΑΗ plus ή το Kerr EWT40. Η χρή-
ση του αυτοαδροποιητικού συνδετικού
παράγοντα Clearfil Liner Bond 2V πριν
την τοποθέτηση του EndoREZ, βε-
λτιώνει την πρόσφυσή του στην οδοντίνη
(οι τιμές αντοχής του προσφυτικού δε-
σμού υπερτριπλασιάζονται)57. Επιπρό-
σθετα, οι Hiraishi και συν.58 διαπίστω-
σαν ότι η σύνδεση του EndoREZ με την
ειδικά επικαλυμμένη γουταπέρκα δεν
είναι ισχυρή (αντοχή προσφυτικού δε-
σμού 0,32 MPa, αισθητά κατώτερη59 των
2 περίπου MPa που επιτυγχάνονται με-
ταξύ γουταπέρκας και ΑΗ 26), αν και
μπορεί να βελτιωθεί (1,58 MPa) με τη
χρήση του συνδετικού συστήματος Prime
& Bond NT Dual Cure της Dentsply.
Πέραν του ελέγχου της πρόσφυσης και
οι έρευνες που αφορούν στη μελέτη της
αντοχής των δοντιών στη θραύση, έχουν
δείξει ότι δεν υπάρχει βελτίωση στον το-
μέα αυτό με τη χρήση είτε του R/E36,37

είτε του EndoREZ36. Ακόμη και στην
έρευνα των Teixeira και συν.34 που ανα-
φέρει αυξημένη αντοχή στη θραύση των
δοντιών που εμφράχθηκαν με R/E ένα-
ντι εκείνων με AH 26, δεν υπάρουν δια-
φορές μεταξύ των ομάδων ελέγχου και
της ομάδας – μάρτυρα (δόντια χωρίς έμ-
φραξη). Ανάλογα, στην έρευνα των
Hammad και συν.35 όπου αναφέρεται
αυξημένη αντοχή στη θραύση των δο-
ντιών που εμφράχθηκαν με R/E ή Endo-
REZ, τη μεγαλύτερη αντοχή εμφάνισε η
ομάδα -μάρτυρας που αφορούσε στα δό-
ντια χωρίς έμφραξη. Το γεγονός αυτό,
που ίσως οφείλεται στη μεθοδολογία
(διείσδυση συμπυκνωτήρα εντός του ρι-
ζικού σωλήνα), δεν επιτρέπει την ασφα-
λή εξαγωγή συμπερασμάτων. 
Πέραν από τα αποτελέσματα των ερευ-
νών όμως, είναι γεγονός ότι για να μπο-

ρέσει μια έμφραξη ριζικού σωλήνα να
ενισχύσει δομικά το δόντι, θα πρέπει να
έχει συντελεστή ελαστικότητας παρό-
μοιο με την οδοντίνη (16000 MPa)60. Εί-
ναι ευνόητο ότι τo Resilon με συντελε-
στή ελαστικότητας της τάξης των 129
MPa61, δεν είναι δυνατό να ενδυναμώ-
σει το δόντι. Το ίδιο ισχύει και για το
EndoREZ εφόσον ως κύριο εμφρακτικό
υλικό χρησιμοποιεί τη γουταπέρκα της
οποίας ο συντελεστής ελαστικότητας εί-
ναι της τάξης των 77 MPa61. Αξιολογώ-
ντας τα παραπάνω ευρήματα, μπορούμε
να υποστηρίξουμε ότι τα R/E και
EndoREZ δεν δείχνουν να  είναι ικανά
να αυξήσουν την αντοχή στη θραύση των
ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών.

Συμπεράσματα
Θέση της American Association of
Endodontists (ΑΑΕ), ήδη από το 2004,
είναι ότι η χρήση νέων υλικών και τεχνο-
λογιών πρέπει να υιοθετείται μόνον
εφόσον υπάρχουν εργαστηριακές, βιο-
λογικές και κλινικές έρευνες που συνη-
γορούν σε αυτό. Σε αντίθετη περίπτωση
συνιστάται ή τήρηση στάσης αναμονής
από τον κλινικό. 
Σύμφωνα με όσα έχουν ήδη αναφερθεί,
τα νέα υλικά δεν «λειτουργούν» καλύτε-
ρα από τα «κλασσικά» ή τουλάχιστον
κάτι τέτοιο δεν υποστηρίζεται ομόφωνα
ενώ απουσιάζουν πλήρως και κλινικές
μελέτες. Επιπρόσθετα υπάρχουν σημα-
ντικές ενστάσεις που εστιάζονται στην
αντοχή στο χρόνο, γεγονός που ίσως μα-
κροπρόθεσμα να οδηγήσει σε αποτυχίες
«lege artis» ενδοδοντικών θεραπειών.
Από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει καμία
έρευνα που να υποστηρίζει με σαφήνεια
ότι η χρήση των R/E και EndoREZ πρέ-
πει να απορριφθεί. 
Σύμφωνα με τη γνώση που έως αυτή τη
στιγμή διαθέτουμε, θα πρέπει να συστή-
σουμε στον κλινικό να τηρήσει στάση
αναμονής όσον αφορά στα νέα υλικά έμ-
φραξης ριζικών σωλήνων. Η έρευνα
φαίνεται να είναι προς τη σωστή κατεύ-
θυνση αλλά, εφόσον δεν έχει ακόμη κα-
ταλήξει κάπου, μπορούμε να συνεχίσου-

με να βασιζόμαστε στα υλικά τελικής έμ-
φραξης, που επί χρόνια χρησιμοποιούμε
με αξιοσημείωτα ποσοστά επιτυχίας.
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Ανώμαλο μασητικό φύμα – Dens evaginatus, Occlusal
tuberculated premolar, Evaginated odontome, Occlusal
enamel pearl Ανώμαλος σχηματισμός που μοιάζει με φύμα,
στη μασητική επιφάνεια προγομφίων και σπανιότερα γομφίων,
ετερόπλευρα ή αμφοτερόπλευρα. Οφείλεται στην προβολή
όλων των στιβάδων του οργάνου της αδαμαντίνης επί τα εκτός
της οδοντικής θηλής. Αποτελείται από αδαμαντίνη, οδοντίνη
και πολφό. Η σημασία του στην ενδοδοντολογία συνίσταται
στο ότι, εξαιτίας της αποτριβής του, προκαλείται νέκρωση του
πολφού και περιακρορριζική φλεγμονή, η οποία δημιουργεί
διαγνωστικό πρόβλημα επειδή συνδέεται με ένα κατά τα άλλα
ακέραιο δόντι, χωρίς σημαντική μορφολογική παρέκκλιση από
το φυσιολογικό. 

Απασβεστίωση – Decalcification Απομάκρυνση, αφαίρεση αλά-
των ασβεστίου από τα οστά ή τα δόντια. Είδος αφαλάτωσης
που καταλείπει μια ευένδοτη (μαλακή) κολλαγονώδη μεσο-
κυττάρια ουσία, η οποία μπορεί να διαλυθεί με ένζυμα ή ανόρ-
γανα χημικά, όπως το υποχλωριώδες νάτριο ή το EDTA.
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Περίληψη
Δεδομένου ότι δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα κάποιο υγρό
διακλυσμών που να συγκεντρώνει όλες τις επιθυμητές ιδιότη-
τες, προτείνεται ευρέως η συνδυασμένη χρήση του NaOCl με
άλλα διαλύματα. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η ανασκό-
πηση της βιβλιογραφίας γύρω από τις χημικές αλληλεπιδρά-
σεις των διαλυμάτων διακλυσμού όταν χρησιμοποιούνται σε
συνδυασμό.
Η ανάμειξη NaOCl με EDTA ή κιτρικό οξύ οδηγεί σε ταχεία
αδρανοποίηση του πρώτου χωρίς να επηρεάζεται σημαντικά η
ικανότητα χηλίσεως των άλλων δύο διαλυμάτων, ενώ η ανά-
μειξη με χλωρεξιδίνη οδηγεί σε δημιουργία ιζήματος, μεταβο-
λή του χρώματος του διαλύματος και σχηματισμό παρα-χλω-
ρο-ανιλίνης. Η ανάμειξη EDTA με χλωρεξιδίνη οδηγεί επίσης
στη δημιουργία ιζήματος. Η ανάμειξη NaOCl με MTAD οδη-
γεί σε δημιουργία ιζήματος, μεταβολή του χρώματος του δια-
λύματος και ελάττωση της αντιμικροβιακής δράσης του δευτέ-
ρου, η ανάμειξη με αιθυλική αλκοόλη οδηγεί σε σχηματισμό
χλωροφορμίου και η ανάμειξη με H2O2, που προτεινόταν πα-
λαιότερα, οδηγεί σε ταχεία αδρανοποίηση και των δύο διαλυ-
μάτων.
Συστήνεται είτε η αποφυγή του συνδυασμού, είτε η απομά-
κρυνση του πρώτου διαλύματος με ενδιάμεσο διακλυσμό απε-
σταγμένου ύδατος πριν την εφαρμογή του δευτέρου διαλύμα-
τος. Ωστόσο, οι διαθέσιμες πληροφορίες προέρχονται σχεδόν
αποκλειστικά από εργαστηριακές μελέτες, οι οποίες συνήθως
δεν λαμβάνουν υπόψη την παρουσία οδοντίνης, πολφικών
υπολειμμάτων και μικροβίων στο εσωτερικό του ριζικού σω-
λήνα σε κλινικές συνθήκες.

Summary
Irrigant interactions

C. Boutsioukis*, Ζ. Psimma**, Τ. Papalexandrou***

The ideal irrigant for endodontics has has yet to be identified.
Sodium hypochlorite is widely recommended as the main irrigant
of choice, as it possess many advantageous properties. However,
sodium hypochlorite is frequently combined with other irrigants,
like EDTA, citric acid, chlorhexidine, MTAD and ethanol, to
enhance debridement and disinfection of the root canal.
Combination with hydrogen peroxide had also been suggested,
but this recommendation has been revised. The aim of this study
was to review current evidence on the interactions between
different irrigants when combined within the root canal during
endodontic treatment. Mixing sodium hypochlorite with EDTA
or citric acid results in rapid inactivation of the hypochlorite,
while leaving the chelating ability of the latter two solutions
intact. Mixing with chlorhexidine results in the formation of a
precipitate, color change and formation of para-chloro-aniline.
Mixing of EDTA and chlorhexidine also results in the formation
of a precipitate.  Mixing of sodium hypochlorite with MTAD
results in the formation of a precipitate, color change and partial
inactivation of doxycycline. Mixing with ethanol results in the
formation of chloroform and mixing with hydrogen peroxide
results in the inactivation of both solutions.
In view of this evidence, irrigant combinations should either be
avoided, or the first irrigant should be washed away by inter-
mediate irrigation with distilled water prior to delivery of the
second one. However, most studies examining these interactions
have adopted in vitro or ex vivo designs and did not take into
consideration the possible effect of dentin, pulp remnants and
microbes within the root canal.
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Εισαγωγή
Ο διακλυσμός των ριζικών σωλήνων με
αντιμικροβιακά διαλύματα θεωρείται
απαραίτητο συμπλήρωμα της μηχανικής
προπαρασκευής κατά την ενδοδοντική
θεραπεία1 ώστε να επιτευχθεί η απομά-
κρυνση μικροβίων, ρινισμάτων οδοντί-
νης και πολφικών υπολειμμάτων2, ειδικά
από περιοχές του ριζικού σωλήνα οι
οποίες δεν έχουν υποστεί τη δράση μι-
κροεργαλείων3. Η αποτελεσματικότητα
των διακλυσμών καθορίζεται από τη δυ-
νατότητα μηχανικής απομάκρυνσης υπο-
λειμμάτων και μικροβίων, αλλά και από
την ικανότητα των χρησιμοποιούμενων
διαλυμάτων να δρουν εναντίον των μι-
κροβίων3 και να διαλύουν τα πολφικά
υπολείμματα2. Επομένως, το ιδανικό
διάλυμα διακλυσμών είναι απαραίτητο:
•• να είναι δραστικό εναντίον ενός ευρέ-

ος φάσματος μικροοργανισμών και ει-
δικά αναερόβιων και προαιρετικά
αναερόβιων ειδών τα οποία οργανώ-
νονται σε βιοϋμένια (biofilms).

•• να διαλύει τα πολφικά υπολείμματα.
•• να αδρανοποιεί τις ενδοτοξίνες.
•• να προλαμβάνει τη δημιουργία του

οδοντινικού επιχρίσματος (smear
layer) ή να το διαλύει αφού δημιουργη-
θεί.

•• να μην είναι τοξικό για τους περια-
κρορριζικούς ιστούς αλλά και συνολι-
κά για τον οργανισμό.

•• να μην προκαλεί αλλεργικές αντιδρά-
σεις.

•• να είναι ευρέως διαθέσιμο με λογικό
κόστος4,5.

Το διάλυμα NaOCl σε συγκεντρώσεις
0,5-5,25% συγκεντρώνει τα περισσότερα
από τα παραπάνω χαρακτηριστικά και
συστήνεται ευρέως ως το κύριο υγρό
διακλυσμών στην ενδοδοντία1,4. Δεδομέ-
νου ότι μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί κά-
ποιο υγρό που να συγκεντρώνει όλες τις
παραπάνω ιδιότητες6, προτείνεται η
συνδυασμένη χρήση του NaOCl με άλλα
διαλύματα, όπως το αιθυλενο-διαμινο-
τετραοξικό οξυ (EDTA) και τα άλατα
αυτού με νάτριο6, το κιτρικό οξύ6, η χλω-
ρεξιδίνη7, το MTAD (μείγμα δοξυκυκλί-

νης, κιτρικού οξέος και του επιφανειο-
δραστικού παράγοντα Tween 80)8, η αι-
θυλική αλκοόλη9, ενώ, για ιστορικούς
λόγους, θα εξεταστεί και ο συνδυασμός
με υπεροξείδιο του υδρογόνου, αν και
δεν προτείνεται πλέον5. Πλήθος μελετών
έχουν εξετάσει τη δράση των παραπάνω
διαλυμάτων ξεχωριστά, παρατηρείται
όμως έλλειψη τεκμηρίωσης σχετικά με
τις χημικές αντιδράσεις στις οποίες συμ-
μετέχουν τα παραπάνω διαλύματα όταν
αναμειχθούν, κάτι που συμβαίνει συχνά
εντός του ριζικού σωλήνα, καθώς δεν
συνηθίζεται η απομάκρυνση τού ενός
διαλύματος πριν την εφαρμογή του επο-
μένου.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναφο-
ρικά με τις χημικές αλληλεπιδράσεις των
διαλυμάτων διακλυσμών όταν αυτά χρη-
σιμοποιούνται σε συνδυασμό.

NaOCl και EDTA / κιτρικό
οξύ
Αν και δεν υπάρχει ομοφωνία σχετικά
με την αναγκαιότητα αφαίρεσης του
οδοντινικού επιχρίσματος, και δεδομέ-
νου ότι το διάλυμα NaOCl δεν επιδρά
στα ανόργανα συστατικά του, προτείνε-
ται ευρέως ο συνδυασμός αυτού με χηλι-
κές ενώσεις και κυρίως EDTA ή κιτρικό
οξύ6. Επιπλέον, η χρήση γέλης EDTA
προτείνεται από αρκετούς κατασκευα-
στές μηχανοκίνητων μικροεργαλείων
Νικελίου - Τιτανίου ως απαραίτητο συ-
μπλήρωμα για τη διευκόλυνση της προ-
παρασκευής10,11.
Τόσο το EDTA όσο και το κιτρικό οξύ
φαίνεται ότι ελαττώνουν σε σημαντικό
βαθμό το διαθέσιμο χλώριο στα διαλύ-
ματα NaOCl, καθιστώντας το πιθανώς
ανεπαρκές12,13. Η ανάμειξη in vitro δια-
λύματος 1% NaOCl με 17% EDTA ή
10% κιτρικό οξύ οδηγεί στην ταχύτατη
ελάττωση των ιόντων OCl- και του υπο-
χλωριώδους οξέος (HOCl) του διαλύμα-
τος14, τα οποία αντιπροσωπεύουν το σύ-
νολο σχεδόν του ελεύθερου διαθέσιμου
χλωρίου15 και είναι υπεύθυνα σε μεγάλο
βαθμό τόσο για την αντιμικροβιακή δρά-

ση16 όσο και για τη διαλυτική ικανότητά
του12,17. Το φαινόμενο είναι μάλιστα τα-
χύτερο στην περίπτωση του κιτρικού
οξέος, το οποίο οδηγεί σε ελάττωση του
διαθέσιμου χλωρίου κάτω από το όριο
ανίχνευσης σε λιγότερο από 1 min. Άμε-
ση συνέπεια αυτής της ελάττωσης είναι η
απώλεια in vitro της αντιμικροβιακής
δράσης του διαλύματος 1% NaOCl ενα-
ντίον του Enterococcus faecalis14.
Κατά την ανάμειξη in vitro διαλύματος
5,25% NaOCl και 15% EDTA διαπιστώ-
θηκε έκλυση αερίου χλωρίου και ανα-
βρασμός. Σημαντικά μεγαλύτερες ποσό-
τητες εκλύθηκαν κατά την ανάμειξη με
50% κιτρικό οξύ, φαινόμενο που οδήγη-
σε και σε σημαντικά πιο έντονο αναβρα-
σμό του διαλύματος13. Είναι πιθανόν ότι
το NaOCl αντιδρά με τα κατιόντα Η+

των καρβοξυλικών ομάδων του EDTA,
οδηγώντας σε απελευθέρωση αερίου
χλωρίου και ελάττωση του διαθέσιμου
χλωρίου του διαλύματος ((ΕΕιικκ..  11,,  ααννττίί--
δδρραασσηη  11)). Η αντίδραση αυτή εξελίσσεται
σε δύο στάδια. Σε πρώτη φάση τα κατιό-
ντα Η+ των καρβοξυλικών ομάδων αντι-
δρούν με το βασικό NaOCl σε μια αντί-
δραση εξουδετέρωσης βάσεως – οξέος
((ΕΕιικκ..  11,,  ααννττίίδδρραασσηη  22))18. Στη συνέχεια, το
υποχλωριώδες οξύ αποσυντίθεται σε
θερμοκρασία δωματίου και παράγεται
χλώριο, οξυγόνο και ύδωρ, οδηγώντας
σε αναβρασμό ((ΕΕιικκ..  11,,  ααννττίίδδρραασσηη  33))13.
Εφόσον το διάλυμα EDTA που χρησιμο-
ποιείται στην ενδοδοντία προκύπτει από
μερική εξουδετέρωση του αδιάλυτου
EDTA με NaOH, στο τελικό διάλυμα
παραμένουν δι- και τρι- νατριούχα άλα-
τα του EDTA13,19 και το  pH είναι ελα-
φρώς βασικό (~7,5). Σε αυτό το pH δεν
ευνοείται η αντίδραση ((ΕΕιικκ..  11,,  ααννττίίδδρραα--
σσηη  22)) και έτσι παράγεται ελάχιστο HOCl
άρα και ελάχιστο χλώριο13.
Κατά την ανάμειξη NaOCl με κιτρικό
οξύ η χημική αντίδραση ((ΕΕιικκ..  11,,  ααννττίί--
δδρραασσηη  44)) εξελίσσεται επίσης σε δύο στά-
δια. Σε πρώτη φάση γίνεται εξουδετέρω-
ση βάσεως από οξύ ((ΕΕιικκ..  11,,  ααννττίίδδρραασσηη
55))..  Όμως, το διάλυμα κιτρικού οξέος,
όντας πυκνότερο του διαλύματος EDTA,
έχει σημαντικά χαμηλότερο pH (~1,28)
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οπότε η αντίδραση προχωρά με μεγάλη
ταχύτητα. Η απελευθέρωση μεγαλύτε-
ρης ποσότητας αερίου χλωρίου ερμηνεύ-
εται από την αντίστοιχα μεγαλύτερη πο-
σότητα HOCl που παράγεται ((ΕΕιικκ..  11,,
ααννττίίδδρραασσηη  66))13.
Το φαινόμενο του αναβρασμού, που
χρησιμοποιήθηκε ως επιχείρημα για την
ανάμειξη των παραπάνω διαλυμάτων,
ουσιαστικά επιβεβαιώνει τη χημική αντί-
δραση που συντελείται, η οποία οδηγεί
στη διαφυγή αερίου χλωρίου4,13, ενώ δεν
έχει αποδειχθεί κλινικά η ευνοϊκή επί-
δραση αυτής της διαδικασίας στο μηχα-
νικό καθαρισμό του ριζικού σωλήνα4.
Αντίστοιχα ευρήματα αναφέρονται και
για την περίπτωση ανάμειξης διαλύμα-
τος 1% NaOCl και γέλης EDTA. Σε
αναλογία EDTA/NaOCl 1/10 (w/v) όλο
το διαθέσιμο χλώριο εξαντλείται ταχύ-
τατα11. Κλινικά αναμένονται πολύ υψη-
λότερες αναλογίες, καθώς σημαντική
ποσότητα γέλης συγκρατείται στις αύλα-
κες των μηχανοκίνητων μικροεργαλεί-
ων, ενώ υπολείμματα της γέλης στα τοι-

χώματα του ριζικού σωλήνα είναι πιθα-
νό11 να αντιδρούν επίσης με το NaOCl.
Αντίθετα, η παρουσία NaOCl δεν φαίνε-
ται να έχει κάποια επίδραση στην ικανό-
τητα του  EDTA ή του κιτρικού οξέος να
δεσμεύουν ασβέστιο και να απομακρύ-
νουν την ανόργανη φάση του οδοντινι-
κού επιχρίσματος ex vivo12,14,20. Το
NaOCl επιδρά οξειδώνοντας το EDTA,
το οποίο αδρανοποιείται, όμως η αντί-
δραση αυτή εξελίσσεται σε πολλαπλά
στάδια και προχωρά με πολύ αργό ρυθ-
μό21.
Σε ένα κλινικό σχήμα διακλυσμών όπου
χρησιμοποιούνται εναλλάξ NaOCl και
EDTA ή κιτρικό οξύ είναι απαραίτητη η
επαρκής απομάκρυνση του διαλύματος
χηλίσεως με μεγάλες ποσότητες NaOCl
πριν αφεθεί το τελευταίο να δράσει στο
ριζικό σωλήνα14, διαδικασία που περιο-
ρίζει σημαντικά αυτού του είδους τα
πρωτόκολλα καθώς είναι χρονοβόρα.
Συστήνεται η χρήση NaOCl καθόλη τη
διάρκεια της προπαρασκευής, ενώ μετά
την ολοκλήρωση της προπαρασκευής

προτείνεται η χρήση διαλύματος EDTA
ή κιτρικού οξέος για την αφαίρεση του
οδοντινικού επιχρίσματος4. Στη συνέ-
χεια, τελικός διακλυσμός με ένα αντιση-
πτικό διάλυμα, κατά προτίμηση NaOCl,
φαίνεται να πλεονεκτεί12,22.
Για την υπερκέραση αυτών των εμπο-
δίων έχουν μελετηθεί εναλλακτικά δια-
λύματα χηλίσεως, όπως το διάλυμα 9%
τριφωσφορικού νατρίου, το οποίο δεν
αδρανοποιεί το διάλυμα NaOCl και μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί ενδεχομένως και
ήδη αναμεμειγμένο με αυτό, όμως η
αποτελεσματικότητά του στην απομά-
κρυνση του οδοντινικού επιχρίσματος
αμφισβητείται14. Αντίθετα, το διάλυμα
7% 1-υδροξυαιθυλιδεν-1,1-διφωσφονι-
κού άλατος (HEBP) φαίνεται να επηρε-
άζει σε περιορισμένο βαθμό την αντιμι-
κροβιακή δράση του διαλύματος NaOCl,
προκαλώντας ήπια ελάττωση του διαθέ-
σιμου χλωρίου, ενώ οδηγεί σε πιο ικανο-
ποιητική απομάκρυνση του οδοντινικού
επιχρίσματος11,14.
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Εικ. 1: Αντιδράσεις 1-3. Χημικές αντιδράσεις ανάμεσα στο NaOCl και το EDTA. Αντιδράσεις 4-6. Χημικές αντιδράσεις ανά-
μεσα στο NaOCl και το κιτρικό οξύ. Τα άλατα NaOCl και NaCl υφίστανται σχεδόν πλήρη διάσπαση και σε υδατικά διαλύ-
ματα βρίσκονται με τη μορφή ιόντων Na+, OCl- και Cl-. Στις αντιδράσεις που περιγράφονται συμμετέχουν μόνο τα ανιόντα.



NaOCl / EDTA 
και χλωρεξιδίνη
Υπάρχει ομοφωνία ότι η γλυκονική χλω-
ρεξιδίνη πρέπει να χρησιμοποιείται στην
ενδοδοντία ως υγρό διακλυσμών σε συ-
γκέντρωση 2%23. Το διάλυμα χλωρεξιδί-
νης 2% εμφανίζει αξιόλογη αντιμικρο-
βιακή δράση1 ακόμη και εναντίον του E.
faecalis23-25. Εντούτοις, δεν μπορεί να
αντικαταστήσει το NaOCl ως κύριο υγρό
διακλυσμών διότι δεν εμφανίζει διαλυτι-
κή ικανότητα7. Συστήνεται για τελικό
διακλυσμό σε περιπτώσεις επανάληψης
της ενδοδοντικής θεραπείας μετά το ευ-
ρέως προτεινόμενο σχήμα NaOCl /
EDTA5,7.
Υποστηρίχθηκε ότι ο συνδυασμός 2,5%
NaOCl και 0,2% χλωρεξιδίνης οδηγεί σε
μεγαλύτερη ελάττωση του μικροβιακού
φορτίου σε ριζικούς σωλήνες ex vivo σε
σύγκριση με το NaOCl, όχι όμως και σε
σύγκριση με τη χλωρεξιδίνη7. Η παρα-
πάνω βελτίωση αποδόθηκε στην αντί-
δραση ανάμεσα στο NaOCl και τη χλω-
ρεξιδίνη7.
Ωστόσο, κατά την επαφή των δύο διαλυ-
μάτων διαπιστώθηκε μεταβολή του χρώ-
ματός τους και δημιουργία ιζήματος4,5,26.
Η μεταβολή παρατηρήθηκε άμεσα κατά
την ανάμειξη in vitro διαλύματος χλωρε-
ξιδίνης 2% και NaOCl σε συγκεντρώ-
σεις 0,023-6% και μάλιστα όσο αυξάνο-
νταν η  συγκέντρωση του NaOCl το χρώ-
μα μεταβαλλόταν από ερυθρό προς κα-
στανό. Επιπλέον, η ανάμειξη με διαλύ-
ματα NaOCl συγκέντρωσης ≥0,19% οδή-
γησε και στη δημιουργία ιζήματος27.
Εικάζεται ότι κατά την ανάμειξη NaOCl
και χλωρεξιδίνης, η τελευταία υφίσταται
υδρόλυση σε μικρότερα μόρια. Ενδεχο-
μένως, οι πρώτοι δεσμοί που λύονται εί-
ναι μεταξύ άνθρακα και αζώτου, λόγω
της χαμηλής ενέργειας των δεσμών αυ-
τών. Αυτή η διαδικασία οδηγεί στο σχη-
ματισμό, μεταξύ άλλων, παρα-χλωρο-
ανιλίνης (Para-Chloro-Aniline, PCA) η
οποία εξηγεί εν μέρει τη χρώση του δια-
λύματος27. Η δημιουργία ιζήματος θα
μπορούσε να ερμηνευθεί με την αντί-
δραση οξέος – βάσεως η οποία συμβαί-

νει κατά την ανάμειξη NaOCl και χλω-
ρεξιδίνης28. Η χλωρεξιδίνη είναι ένα
ασθενές δικαρβονικό οξύ (pH 5,5-6,0)
με ικανότητα να παρέχει κατιόντα H+.
Το NaOCl συμπεριφέρεται ως βάση και
μπορεί να παρεχεί κατιόντα H+. Η με-
ταφορά κατιόντων H+ οδηγεί στο σχη-
ματισμό μιας ουδέτερης και αδιάλυτης
ουσίας που αποτελεί το ίζημα27. Υπο-
στηρίζεται ότι το ίζημα περιέχει PCA,
χλωρεξιδίνη, καθώς και ένα ακόμη πα-
ραπροϊόν της αρχικής αντίδρασης με το
μοριακό τύπο NaC6H6Cl. Υψηλότερες
συγκεντρώσεις NaOCl στο διάλυμα φαί-
νεται να οδηγούν σε υψηλότερη συγκέ-
ντρωση PCA στο ίζημα27. Το υγρό που
παραμένει μετά την καθίζηση του ιζήμα-
τος υποστηρίζεται ότι περιέχει σχεδόν
αποκλειστικά NaOCl28. Η PCA έχει δει-
χθεί ότι είναι τοξική και οδηγεί σε σχη-
ματισμό μεθαιμοσφαιρίνης προκαλώ-
ντας, σε μεγάλες δόσεις, κυάνωση29,30,
ενώ υποστηρίζεται ότι έχει και καρκινο-
γόνο δράση29. Επιπλέον, διασπάται πε-
ραιτέρω σε 1-χλωρο-4-νιτροβενζένιο31,
το οποίο επίσης εμφανίζει καρκινογόνο
δράση32.
Μια διαφορετική ερμηνεία για τις παρα-
πάνω μεταβολές λαμβάνει υπόψη την
παρουσία σιδήρου στο διάλυμα NaOCl,
καθώς ο σίδηρος σχηματίζει ευδιάλυτα
άλατα που οξειδώνονται εύκολα προς
υδροξείδια του σιδήρου και τείνουν να
καθιζάνουν ως ιζήματα με καστανό χρώ-
μα. Αυτές οι ουσίες εντοπίστηκαν επίσης
στο ίζημα, το οποίο διαλύεται σε πολι-
κούς διαλύτες, όπως το οξικό οξύ, χωρίς
να επανέρχεται όμως το χρώμα του δια-
λύματος28. Η χλωρεξιδίνη αντιδρά επί-
σης με NaCl και σχηματίζει λευκό ίζη-
μα28. Το NaCl ανευρίσκεται στο διάλυμα
NaOCl καθώς αποτελεί προϊόν της διά-
σπασής του33.
Η μεταβολή του χρώματος θα μπορούσε
να έχει κλινική σημασία, καθώς είναι
δυνατό να οδηγήσει σε αισθητικό πρό-
βλημα28. Επιπλέον, το ίζημα που καθιζά-
νει στα τοιχώματα του ριζικού σωλήνα
δημιουργεί ένα λεπτό επιφανειακό
στρώμα το οποίο ενδεχομένως ελαττώ-
νει τη διαβατότητα των οδοντινοσωλη-

ναρίων στο μυλικό και μέσο τριτημό-
ριο34 και ίσως παρεμβαίνει στη διαδικα-
σία της έμφραξης26,34, ενώ θα μπορούσε
και να διαφύγει προς τους περιακρορρι-
ζικούς ιστούς34. Η καθίζηση δεν φαίνε-
ται να μπορεί να προληφθεί με την απο-
μάκρυνση του NaOCl από το ριζικό σω-
λήνα με ισχυρή αναρρόφηση και κώνους
χάρτου. Πιθανώς τα οδοντινικά σωληνά-
ρια να συγκρατούν κάποια ποσότητα
NaOCl η οποία αντιδρά με τη χλωρεξιδί-
νη του ριζικού σωλήνα34. Για το λόγο αυ-
τό συστήνεται η απομάκρυνση του
NaOCl με άφθονο διακλυσμό απεσταγ-
μένου ύδατος πριν την εφαρμογή χλωρε-
ξιδίνης27,34.
Αντίστοιχα ευρήματα έχουν αναφερθεί
κατά την προσθήκη διαλύματος 2% χλω-
ρεξιδίνης σε διάλυμα 17% EDTA, η
οποία οδηγεί στην ταχεία θόλωση του
τελευταίου και σχηματισμό λευκού ιζή-
ματος μετά από αρκετά λεπτά έντονης
ανάδευσης35. Υποστηρίζεται ότι περισ-
σότερο από το 90% του ιζήματος αποτε-
λείται από χλωρεξιδίνη ή EDTA, ενώ
δεν έχει ανιχνευθεί PCA. Η γραμμομο-
ριακή αναλογία χλωρεξιδίνης / EDTA
στο ίζημα έχει προσδιορισθεί κατά προ-
σέγγιση σε 1,6/1. Η αναλογία αυτή πλη-
σιάζει τη θεωρητικά αναμενόμενη ανα-
λογία φορτίου των δύο μορίων σε υδατι-
κά διαλύματα (1,5/1) και για το λόγο αυ-
τό εικάζεται ότι το ίζημα είναι πιθανώς
ένα άλας που προκύπτει από την εξου-
δετέρωση του κατιόντος χλωρεξιδίνης
από το ανιόν του EDTA35. Βέβαια, η
χλωρεξιδίνη καθιζάνει αργά ως ίζημα σε
pH υψηλότερο του 7,5 ακόμη και σε
απουσία άλλων ιόντων. Έτσι, η μεταβο-
λή του pH που προκαλείται από την προ-
σθήκη EDTA θα μπορούσε να οδηγήσει
σε απευθείας δημιουργία ιζήματος χλω-
ρεξιδίνης, το οποίο, ενδεχομένως, να
αποτελεί μέρος του λευκού ιζήματος που
ανιχνεύεται35.
Προς το παρόν δεν υπάρχουν δεδομένα
για την πιθανή κλινική σημασία του σχη-
ματιζόμενου ιζήματος και την επίδραση
αυτού στην αντιμικροβιακή δράση της
χλωρεξιδίνης, τη χηλική δράση του
EDTA και την ερμητικότητα της τελικής
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έμφραξης. Εντούτοις, προτείνεται η χρή-
ση EDTA για την απομάκρυνση του δια-
λύματος NaOCl από το ριζικό σωλήνα
πριν την εφαρμογή χλωρεξιδίνης, ως
εναλλακτική μέθοδος για την αποφυγή
δημιουργίας PCA35.

NaOCl και MTAD
Το MTAD (μείγμα τετρακυκλίνης, οξέ-
ος και ενός επιφανειοδραστικού παρά-
γοντα, Mixture of Tetracycline, Acid and
a Detergent) (Dentsply Tulsa Dental,
Tulsa OK, USA) προτάθηκε για χρήση36

το 2003 και αρχικά θεωρήθηκε ότι θα
μπορούσε να αντικαταστήσει το NaOCl
ως κύριο υγρό διακλυσμών. Στη συνέ-
χεια, όμως, διαπιστώθηκε ότι βέλτιστα
αποτελέσματα επιτυγχάνονται με το
συνδυασμό 1,3% NaOCl και MTAD8.
Η τετρακυκλίνη και τα παράγωγά της
προκαλούν δυσχρωμία των δοντιών εφό-
σον επιδράσουν κατά την οδοντογένε-
ση37,38. Τα αντιβιοτικά αυτής της ομάδας
έχουν τη δυνατότητα να δεσμεύουν
ασβέστιο δρώντας ως χηλικοί παράγο-
ντες και έτσι να συνδέονται  με τους ενα-
σβεστιωμένους οδοντικούς ιστούς προ-
καλώντας δυσχρωμία της νεογιλής και
μόνιμης οδοντοφυΐας39-41. Εμφάνιση δυ-
σχρωμίας έχει επίσης αναφερθεί κατά
την ενήλικη ζωή, μετά από μακροχρόνια
λήψη τετρακυκλίνης και μινοκυκλίνης
per os40,42-44. Ο προτεινόμενος μηχανι-
σμός για την πρόκληση δυσχρωμίας στα
δόντια από τετρακυκλίνη περιλαμβάνει
τη δέσμευση της τετρακυκλίνης στους
ενασβεστιωμένους οδοντικούς ιστούς
και την οξείδωσή της υπό την επίδραση
του φωτός45-47. Καθώς το MTAD χρησι-
μοποιείται ως υγρό διακλυσμών για πε-
ριορισμένα χρονικά διαστήματα και οι
ριζικοί σωλήνες δεν εκτίθενται στο φως
μετά την τελική έμφραξη, θα ήταν ανα-
μενόμενο η παρουσία της δοξυκυκλίνης
να μην οδηγεί σε δυσχρωμία των θερα-
πευμένων δοντιών48.
Εντούτοις, παρατηρήθηκε ότι η εφαρμο-
γή MTAD για τελικό διακλυσμό μετά τη
χρήση NaOCl σε συγκεντρώσεις 1,54-
6,15% οδηγεί στη δημιουργία κίτρινου

ιζήματος στα τοιχώματα του ριζικού σω-
λήνα48. Αντίστοιχο εύρημα αναφέρεται
και για την αντίστροφη σειρά εφαρμο-
γής8. Το εύρημα αυτό δεν οφείλεται σε
καθίζηση της δοξυκυκλίνης στα τοιχώ-
ματα του ριζικού σωλήνα, καθώς η αντί-
δραση είναι εξώθερμη, ενώ έχει απο-
κλειστεί και η περίπτωση αντίδρασης
βάσεως - οξέος του NaOCl είτε με τη δο-
ξυκυκλίνη είτε με το κιτρικό οξύ. Υπο-
στηρίζεται ότι οφείλεται σε αντίδραση
οξειδοαναγωγής η οποία περιλαμβάνει
την οξείδωση της δοξυκυκλίνης από το
NaOCl, κατά την οποία παράγεται το κί-
τρινο ίζημα, το οποίο μετατρέπεται σε
ερυθρό-ιώδες ενδεχομένως υπό την επί-
δραση φωτός48. Το εύρημα αυτό αντα-
ποκρίνεται απόλυτα στον προτεινόμενο
μηχανισμό δημιουργίας δυσχρωμίας στα
δόντια από τετρακυκλίνη45-47.
Ιδιαίτερη σημασία έχει αποδοθεί στη
φωτοχημική οξείδωση της τετρακυκλί-
νης κατά τη χρήση της ως συστηματικά
χορηγούμενο αντιβιοτικό, καθώς η δια-
δικασία συνοδεύεται από παραγωγή ε-
νώσεων που εμφανίζουν μειωμένη αντι-
μικροβιακή δράση49. Αντίστοιχα ευρή-
ματα αναφέρονται και για τη χρήση του
MTAD στην ενδοδοντία. Προηγούμενος
διακλυσμός με NaOCl περιορίζει in vitro
την αντιμικροβιακή δράση του MTAD
εναντίον του E. faecalis σχεδόν κατά το
1/3. Σύγκριση μάλιστα με τις ομάδες
ελέγχου έδειξε ότι η αντιμικροβιακή
δράση του συνδυασμού 1,3% NaOCl /
MTAD οφείλεται πιθανότατα αποκλει-
στικά στο NaOCl και όχι στην οξειδωμέ-
νη δοξυκυκλίνη50. Το εύρημα αυτό απο-
τελεί μια πιθανή εξήγηση για τις πρό-
σφατες αναφορές ότι το σχήμα 1,3%
NaOCl / MTAD δεν είναι πιο αποτελε-
σματικό από το σχήμα 5,25% NaOCl /
15% EDTA εναντίον του E. faecalis 51,52.
Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω διερεύ-
νηση των αντιδράσεων ώστε να εξα-
χθούν ασφαλή συμπεράσματα.
Καθώς οι ριζικοί σωλήνες μετά την τελι-
κή έμφραξη καλύπτονται αμέσως από
προσωρινά εμφρακτικά υλικά, είναι λο-
γικό ο αποχρωματισμός αυτός να μην
έχει παρατηρηθεί σε προηγούμενες με-

λέτες48. Εντούτοις, η μεταβολή του χρώ-
ματος της οδοντίνης μπορεί να επηρεά-
σει το αισθητικό αποτέλεσμα ορισμένων
προσθετικών αποκαταστάσεων48.
Το ισχύον πρωτόκολλο για τη χρήση του
MTAD (20 min 1,3% NaOCl / 5 min
MTAD)53,54 δεν περιλαμβάνει ενδιάμε-
σο διακλυσμό με απεσταγμένο ύδωρ για
την απομάκρυνση του NaOCl πριν την
εφαρμογή MTAD. Μολονότι ο σχηματι-
σμός του ιζήματος μπορεί να ελαττωθεί
κλινικά με τον ενδιάμεσο διακλυσμό, το
οξειδωτικό δυναμικό αναμένεται να πα-
ραμείνει55. Η φωτοχημική οξείδωση της
τετρακυκλίνης μπορεί να προληφθεί με
τη χρήση αντιοξειδωτικών παραγό-
ντων46, όπως το ασκορβικό οξύ (βιταμί-
νη C)55-58, όμως η χρήση τους εμφανίζει
κλινικές δυσκολίες και απέχει αρκετά
από τον καθορισμό συγκεκριμένου πρω-
τοκόλλου εφαρμογής48.

NaOCl και αιθυλική 
αλκοόλη
Τελικός διακλυσμός με αιθυλική αλκοό-
λη πριν την έμφραξη έχει χρησιμοποιη-
θεί59, με σκοπό την ελάττωση της επιφα-
νειακής τάσης υγρών διακλυσμού και
φυραμάτων έμφραξης και βελτίωση της
ροής τους μέσα στα οδοντινικά σωληνά-
ρια9. Η αιθυλική αλκοόλη υποστηρίζεται
ότι ρέει πιο εύκολα μέσα στα οδοντινικά
σωληνάρια και στεγνώνει τα τοιχώματα
του ριζικού σωλήνα καθώς εξατμίζεται5.
Η ανάμειξη NaOCl και αιθυλικής αλκο-
όλης προτάθηκε για την ελάττωση της
επιφανειακής τάσης του πρώτου και τη
βελτίωση της διείσδυσής του σε οδοντι-
νικά σωληνάρια. Η αιθυλική αλκοόλη
έχει πολύ μικρότερη επιφανειακή τάση,
σχεδόν το 1/3 αυτής του  NaOCl9. Εντού-
τοις, αντιδρά με το χλώριο σε βασικό πε-
ριβάλλον (το οποίο δημιουργείται από
το NaOCl) και δίνει την «αλοφορμική
αντίδραση» παράγοντας χλωροφόρμιο
((ΕΕιικκ..  22,,  ααννττίίδδρραασσηη  11)).. Η αντίδραση εξε-
λίσσεται σε δύο στάδια. Αρχικά η αλκο-
όλη οξειδώνεται σε ακεταλδεΰδη ((ΕΕιικκ..
22,,  ααννττίίδδρραασσηη  22αα)), και ταυτόχρονα αντι-
καθίστανται 3 άτομα Η της μεθυλικής
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ομάδας από Cl, παράγοντας χλωράλη
((ΕΕιικκ..  22,,  ααννττίίδδρραασσηη  22ββ)). Στη συνέχεια η
χλωράλη διασπάται υπό την επίδραση
των ιόντων OH- και παρέχει χλωροφόρ-
μιο και μεθυλικό νάτριο ((ΕΕιικκ..  22,,  ααννττίί--
δδρραασσηη  33))18,60-62. Το χλωροφόρμιο είναι
τοξικό και μπορεί να έχει σοβαρές συνέ-
πειες αν διαφύγει προς τους περιακρορ-
ριζικούς ιστούς9. Η αντίδραση των δύο
ουσιών έχει ως συνέπεια, πέρα από τη
δημιουργία χλωροφόρμιου, την κατανά-
λωση του διαθέσιμου χλωρίου του διαλύ-
ματος σε χρονικό διάστημα 15-30 min9.
Βέβαια, στην εν λόγω μελέτη δεν διευ-
κρινίζεται η συγκέντρωση του διαλύμα-
τος NaOCl που χρησιμοποιήθηκε.
Δεδομένου ότι δεν υπάρχει επαρκής
τεκμηρίωση για τα πλεονεκτήματα που
προκύπτουν από την ανάμειξη NaOCl
και αιθυλικής αλκοόλης και λαμβάνο-
ντας υπόψη την αντίδραση των δύο ου-
σιών, η ανάμειξη αυτή θα πρέπει να
αποφεύγεται.

NaOCl και H2O2

Η συνδυασμένη εναλλάξ χρήση NaOCl
και H2O2 προτάθηκε για πρώτη φορά63

το 1943, με το επιχείρημα ότι η ανάμειξη
των δύο διαλυμάτων οδηγεί στην απε-
λευθέρωση αερίου οξυγόνου, το οποίο
θεωρήθηκε ότι θα διευκόλυνε τον καθα-
ρισμό του ριζικού σωλήνα. Ο παραπάνω
ισχυρισμός δεν τεκμηριώθηκε από τις
μελέτες που ακολούθησαν5,64. Αντίθετα,
βρέθηκε ότι ο συνδυασμός των δύο δια-
λυμάτων (5,25% NaOCl / 3% H2O2) ο-
δηγεί σε σημαντική ελάττωση της αντιμι-
κροβιακής δράσης και της διαλυτικής
ικανότητας του NaOCl ex vivo65,66 και
δεν υπερέχει του NaOCl εναντίον του E.
faecalis66 ενώ δεν βελτιώνει και τον κα-
θαρισμό του ριζικού σωλήνα64.
Η χημική αντίδραση που προτάθηκε για
την ερμηνεία του φαινομένου ((ΕΕιικκ..  22,,
ααννττίίδδρραασσηη  44)) εξελίσσεται σε δύο διαδο-
χικά στάδια. Το NaOCl και H2O2 αντι-
δρούν αρχικά παράγοντας μοριακό οξυ-
γόνο, μοριακό χλώριο και ιόντα ΟΗ-

(ΕΕιικκ..  22,,  ααννττίίδδρραασσηη  55)).. Στη συνέχεια τα
ιόντα ΟΗ- αντιδρούν με το χλώριο και

παράγονται ιόντα Cl-, OCl- και ύδωρ
((ΕΕιικκ..  22,,  ααννττίίδδρραασσηη  66))13. Παρόλο που η
υποτιθέμενη αποτελεσματικότητα του
συνδυασμού αυτού αποδόθηκε στη δημι-
ουργία in situ χλωρίου και ιόντων ΟΗ-,
τα οποία είναι ισχυροί αντιμικροβιακοί
παράγοντες, δεν ανιχνεύεται περίσσεια
χλωρίου και ιόντων ΟΗ-, καθώς κατανα-
λώνονται στο δεύτερο στάδιο της αντί-
δρασης13. Κατά συνέπεια, ο αναβρα-
σμός που παρατηρείται κατά την ανάμει-
ξη των διαλυμάτων απλά επιβεβαιώνει
την χημική αντίδραση που καθιστά και
τα δύο διαλύματα ανενεργά5.
Δεδομένου ότι η αντιμικροβιακή του
δράση και η διαλυτική ικανότητα του
H2O2 είναι πτωχές σε σχέση με το
NaOCl, ενώ ο συνδυασμός των δύο δεν
προσφέρει πλεονεκτήματα5, το H2O2
δεν θεωρείται σήμερα διάλυμα εκλογής
για διακλυσμούς στην ενδοδοντία1 και η
αναφορά των αντιδράσεων γίνεται για
ιστορικούς κυρίως λόγους.

Συζήτηση
Κατά την αναζήτηση βέλτιστων μεθόδων
και υλικών για εφαρμογή στην ενδοδο-
ντική θεραπεία, οι βασικές χημικές αντι-
δράσεις των φαρμάκων και υλικών που
χρησιμοποιούνται συχνά δεν εξετάζο-
νται σε βάθος. Ο συνδυασμός διαλυμά-

των κατά τους διακλυσμούς πέραν από
την προσπάθεια βελτίωσης των ιδιοτή-
των τους και αναζήτηση κάποιας συνερ-
γικής δράσης, θα μπορούσε να έχει και
αρνητικά επακόλουθα. Τα χρησιμοποι-
ούμενα υγρά είναι διαλύματα χημικών
ενώσεων, οι οποίες είναι συνήθως εξαι-
ρετικά δραστικές, και ο συνδυασμός
τους γίνεται στις περισσότερες περιπτώ-
σεις στο εσωτερικό του ριζικού σωλήνα,
ο οποίος παίζει το ρόλο ενός δοκιμαστι-
κού σωλήνα. Επιπλέον, η δομή του και η
παρουσία της οδοντίνης67 αντί των τοι-
χωμάτων από αδρανή ύαλο, είναι πιθα-
νό να εμπλέκεται στις αντιδράσεις, ενώ
κάθε βλαβερό παράγωγο μπορεί να έχει
άμεσες συνέπειες για τον ασθενή. Ως εκ
τούτου, είναι απαραίτητο να προηγείται
ενδελεχής διερεύνηση των αντιδράσεων
που μπορεί να προκύψουν από την ανά-
μειξη δύο διαλυμάτων και να αποφεύγε-
ται η εμπειρική επιλογή των συνδυασμών.
Βέβαια, πολλά από τα αναφερόμενα ευ-
ρήματα προέρχονται από εργαστηρια-
κές μελέτες. Η παρουσία της οδοντίνης,
των πολφικών υπολειμμάτων και των μι-
κροβίων αναμένεται να επηρεάζει τις
χημικές αντιδράσεις που διαπιστώθηκαν
in vitro67. Για το λόγο αυτό απαιτείται
επιβεβαίωση των ευρημάτων από κλινι-
κές μελέτες.
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Εικ. 2: Αντιδράσεις 1-3. Χημικές αντιδράσεις ανάμεσα στο NaOCl και την αιθυ-
λική αλκοόλη. Αντιδράσεις 4-6. Χημικές αντιδράσεις ανάμεσα στο NaOCl και το
Η2Ο2. Τα άλατα NaOCl και NaCl υφίστανται σχεδόν πλήρη διάσταση και σε
υδατικά διαλύματα βρίσκονται με τη μορφή ιόντων Na+, OCl- και Cl-. Στις αντι-
δράσεις που περιγράφονται συμμετέχουν μόνο τα ανιόντα.



Συμπεράσματα
1. Η ανάμειξη NaOCl με EDTA ή κιτρι-

κό οξύ οδηγεί σε ταχεία αδρανοποίη-
ση του πρώτου χωρίς να επηρεάζεται
σημαντικά η ικανότητα χηλήσεως των
άλλων δύο διαλυμάτων.

2. Η ανάμειξη NaOCl με χλωρεξιδίνη
οδηγεί σε δημιουργία ιζήματος, μετα-
βολή του χρώματος του διαλύματος
και σχηματισμό παρα-χλωρο-ανιλίνης.

3. Η ανάμειξη EDTA με χλωρεξιδίνη
οδηγεί σε δημιουργία ιζήματος.

4. Η ανάμειξη NaOCl με MTAD οδηγεί
επίσης σε δημιουργία ιζήματος, μετα-
βολή του χρώματος του διαλύματος
και ελάττωση της αντιμικροβιακής
δράσης του δευτέρου.

5. Η ανάμειξη NaOCl με αιθυλική αλκο-
όλη οδηγεί σε σχηματισμό χλωροφορ-
μίου.

6. Η ανάμειξη NaOCl με H2O2 οδηγεί
σε ταχεία αδρανοποίηση και των δύο
διαλυμάτων.

7. Με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, συ-
στήνεται είτε η αποφυγή της ανάμει-
ξης των παραπάνω διαλυμάτων, είτε η
χρήση ενδιάμεσου διακλυσμού με
απεσταγμένο ύδωρ για την απομά-
κρυνση του πρώτου πριν την εφαρμο-
γή του δευτέρου διαλύματος.
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Περίληψη
Οι διακλυσμοί είναι αναπόσπαστο μέρος της ενδοδοντικής θε-
ραπείας. Μέχρι σήμερα, το διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου
παραμένει το πιο διαδεδομένο υγρό διακλυσμών. Εντούτοις,
τα βασικά μειονεκτήματα του διαλύματος όπως η ανεπαρκής
απομάκρυνση του οδοντινικού επιχρίσματος και η τοξικότητα
έναντι των μαλακών και περιακρορριζικών ιστών δεν έχουν
εξαληφθεί. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει πως είναι επιτακτική
η ανάγκη εξεύρεσης εναλλακτικών υγρών διακλυσμού.
Η ηλεκτροχημική ενεργοποίηση είναι μια τεχνολογική διαδι-
κασία που έχει πατενταριστεί και εφαρμόζεται στη Ρωσία
από το ερευνητικό κέντρο All-Russian Institute for Medical
Engineering (Moscow, Russia, CIS). Το ηλεκτροχημικά ενερ-
γοποιημένο ύδωρ περιέχει κυρίως αποσταγμένο νερό και διά-
λυμα φυσιολογικού ορού και παράγεται από ειδικές συσκευ-
ές που διαθέτουν μια υπομονάδα ηλεκτρολυτικής ροής που
περιέχει την άνοδο και την κάθοδο. Δύο είναι τα κυριότερα
προϊόντα που παράγονται μετά την ηλεκτροχημική ενεργο-
ποίηση, κάθε ένα από τα οποία συγκεντρώνεται στην άνοδο
(ανολύτης) και την κάθοδο (καθολύτης). Πρόσφατα η χρήση
των προϊόντων της ανόδου και της καθόδου προτάθηκε για
την απολύμανση και τον καθαρισμό των ριζικών σωλήνων, κα-
τά την ενδοδοντική θεραπεία. 
Σκοπός της εργασίας, είναι η περιγραφή της ηλεκτροχημικής
ενεργοποίησης και η αξιολόγηση του ηλεκτροχημικά ενεργο-
ποιημένου ύδατος αναφορικά με τον βαθμό ανταπόκρισής του
σε βασικές ιδιότητες που πρέπει να πληρεί ως υγρό διακλυ-
σμών των ριζικών σωλήνων, μέσα από την κριτική ανασκόπη-
ση της βιβλιογραφίας.

Summary
Evaluation of electrochemically activated water as an
alternative root canal irrigant

K. Ioannidis*, T. Lambrianidis**, P. Beltes*** 

Irrigation is an indispensable part of root canal therapy. Sodium
hypochlorite still remains the main irrigant of choice, globally.
However, the main disadvantages of sodium hypochlorite such as
the inadequate smear layer removal capacity and the cytotoxicity
against soft and periapical tissues have not been resolved yet.
This fact implies that the need for further investigation of
alternative root canal irrigants is requisite.                         
Electrochemical activation is a technological process that has
been developed mainly in Russia by a research center known as
All-Russian Institute for Medical Engineering (Moscow, Russia,
CIS).  Electro-chemically activated water is produced from tap
water and saline solution by special units that house a unique
flow-through electrolytic module via an anode-cathode system.
Two types of electrochemically activated water are produced
during the process and are named as anolyte and catholyte
solution. Recently the application of anolyte and catholyte
solutions has been proposed for the irrigation, disinfection and
debridement of root canals, during endodontic therapy.
The purpose of our study is the description of electrochemical
activation and the  evaluation of current existing data,
concerning the effectiveness of  electrochemically water as a
potential root canal irrigant, via a critical and thorough literature
review.
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Eισαγωγή
Οι διακλυσμοί είναι αναπόσπαστα συν-
δεδεμένοι με την ενδοδοντική θεραπεία.
Μεγάλη ποικιλία διαλυμάτων έχει προ-
ταθεί, ερευνηθεί και χρησιμοποιηθεί
στην κλινική πράξη. Το πιο αποτελεσμα-
τικό και ευρείας αποδοχής υγρό διακλυ-
σμών παραμένει το αλκαλικό διάλυμα
υποχλωριώδους νατρίου (NaOCl). To
διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου διατί-
θεται σε συγκεντρώσεις από 0,5% έως
5,25 % και είναι ένας άμεσα διαθέσιμος
χημικός παράγοντας χαμηλού κόστους,
που συνδυάζει την ισχυρή αντιμικροβια-
κή1 αλλά  και τη διαλυτική δράση σε ε-
παφή με μαλακούς ιστούς2. 
Bασικό μειονέκτημα του υποχλωριώ-
δους νατρίου παραμένει η ελλιπής βιο-
συμβατότητα και η κυτταροτοξικότητα
που εκδηλώνει σε υψηλές συγκεντρώ-
σεις τόσο έναντι των περιακρορριζικών
ιστών όταν εξέρχεται από το ακρορριζι-
κό τρήμα, όσο και των μαλακών ιστών
του στοματικού βλεννογόνου3,4,5,6. Επι-
πλέον, υπάρχουν εργαστηριακές μελέτες
που αναφέρουν πως το διάλυμα υποχλω-
ριώδους νατρίου επιδρά αρνητικά στις
μηχανικές ιδιότητες και τη δομή της οδο-
ντίνης, ελαττώνοντας τη μικροσκληρότη-
τα και την αντοχή της σε φαινόμενα επι-
φανειακής κόπωσης7,8,9.
Στα πλαίσια της προσπάθειας ανεύρε-
σης ενός υγρού διακλυσμών που να δια-
θέτει τα πλεονεκτήματα του διαλύματος
υποχλωριώδους νατρίου, αλλά να μη μει-
ονεκτεί στον τομέα της βιοσυμβατότη-
τας, εντάσσεται και η έρευνα που αφορά
το διάλυμα ηλεκτροχημικά ενεργοποιη-
μένου ύδατος (ΗΕΥ). Το συγκεκριμένο
διάλυμα προέρχεται από την ανάμιξη
πόσιμου νερού και υδατικού διαλύματος
NaCl χαμηλών συγκεντρώσεων (φυσιο-
λογικός ορός) και τη μετέπειτα ηλεκτρό-
λυσή τους σε συσκευή ηλεκτρολυτικής
διάστασης. Στη βιβλιογραφία, το διάλυ-
μα αναφέρεται ως electrochemically
activated water ή oxidative potential
water10. Η διαφορά στις δυο διεθνείς
ορολογίες είναι ότι ο όρος oxidative
potential water χρησιμοποιείται κυρίως

από Ιάπωνες ερευνητές και αναφέρεται
στο όξινο διάλυμα ανολύτη, που παράγε-
ται στην άνοδο. Αντίθετα, ο όρος
electrochemically activated water αναφέ-
ρεται ευρύτερα σε όλα τα πιθανά προϊό-
ντα που δύνανται να παραχθούν μετά
την ηλεκτρολυτική διάσταση10.
Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσία-
ση του διαλύματος ΗΕΥ,  μέσα από την
κριτική ανασκόπηση της διεθνούς βι-
βλιογραφίας, αναφορικά με τις φυσικο-
χημικές ιδιότητες του διαλύματος και τον
έλεγχο του βαθμού ανταπόκρισής του σε
βασικές ιδιότητες που πρέπει να πληρεί
ένα ιδεώδες υγρό διακλυσμών των ριζι-
κών σωλήνων. Τέλος, διερευνάται η βιο-
συμβατότητά του, οι αλληλεπιδράσεις με
τους οδοντικούς και περιοδοντικούς
ιστούς και οι πιθανές ανεπιθύμητες
ενέργειες στη στοματική και γενική
υγεία του ασθενούς.    

Φυσικοχημικές ιδιότητες
διαλύματος ηλεκτροχημικά
ενεργοποιημένου ύδατος 
Το διάλυμα ΗΕΥ είναι ηλεκτροχημικά
ενεργοποιημένο υδατικό διάλυμα NaCl
με συγκέντρωση σε νερό όχι περισσότε-
ρο από 5 g/L και μεταλλικά ιχνοστοιχεία
που δεν ξεπερνούν σε πυκνότητα το 1
g/L, μετά την ηλεκτρόλυσή του από μια
ειδική συσκευή ηλεκτρολυτικής διάστα-
σης11. Η συσκευή αυτή διαθέτει μια υπο-
μονάδα ηλεκτρολυτικής ροής που περιέ-
χει την άνοδο και την κάθοδο. Η άνοδος

και η κάθοδος χωρίζονται με ένα κερα-
μικό διάφραγμα υπερδιήθησης12 ((ΕΕιικκ.. 11))..
Μετά την ηλεκτρόλυση το παραγόμενο
διάλυμα αποτελείται ουσιαστικά από
δύο προϊόντα καθένα από τα οποία συ-
γκεντρώνονται στην άνοδο (ανολύτης)
και την κάθοδο (καθολύτης). Η φύση του
διαλύματος δεν είναι πλήρως εξακριβω-
μένη13 και η ποιοτική σύστασή του πα-
ραμένει υπό διερεύνηση13, χωρίς να
έχουν προκύψει νεότερα δεδομένα. Θε-
ωρείται πως αμέσως μετά την παραγωγή
του βρίσκεται σε μια μετα-σταθερή, μη
ισορροπημένη φάση. Στη φάση αυτή, το
διάλυμα διαθέτει μεγάλες ποσότητες
ελευθέρων ριζών και ποικιλία μορίων
και ιόντων13. Η εκπλήρωση των ιδιοτή-
των του διαλύματος εξαρτάται από διά-
φορους παράγοντες όπως η αρχική πυ-
κνότητα του διαλύματος NaCl, η τάση
που εφαρμόζεται στη συσκευή και ο
βαθμός ενεργοποίησης του διαλύμα-
τος14. Οι παραπάνω ιδιότητες εξαρτώ-
νται από τις κατασκευαστικές προδια-
γραφές των τεσσάρων γενεών συσκευών
που έχουν εξελιχθεί και πατενταριστεί
από την ερευνητική ομάδα του Dr VM
Bakhir με έδρα το ερευνητικό κέντρο
All-Russian Institute for Medical
Engineering (Moscow, Russia, CIS)13.
Οι συσκευές αναφέρονται με τον όρο
flow-through electrolytic module devices
(FEM)13 ((ΕΕιικκ.. 22))..
Ο ανολύτης διαθέτει υψηλή οξειδωτική
ικανότητα, που κυμαίνεται από +400
έως +1200 mVolts10, 14. Στην υγρή φάση
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Εικ. 1: Eξωτερική επιφάνεια και εσωτερική διατομή όπου απεικονίζονται οι βασικές
υπομονάδες που απαρτίζουν μια τυπική συσκευή ηλεκτρολυτικής διάστασης FEM
(εικόνες από διαδίκτυο: www.kaptan.net)

ΣΣυυλλλλοογγήή ΑΑννοολλύύττηη
ΣΣυυλλλλοογγήή ΚΚααθθοολλύύττηη
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του ανολύτη ανιχνεύονται10,14,15 τα πα-
ρακάτω είδη ιόντων, ριζών και μορίων:
Cl2, HOCl, ClO-, Cl., HO2

., HO2, O2,
HO., O3, O2

., 3O2, O2, O., H2O2, Cl2O,
ClO2

-, HCl, Cl2O-, S2O8
-8, C2O6

-2,
H2SO4, HSO3Cl. Το pH του προϊόντος
μπορεί να είναι όξινο, ουδέτερο ή και
αλκαλικό και κυμαίνεται από 2 έως
910,14,15. Η επιλογή και συλλογή του ανο-
λύτη με βάση το pH, εξαρτάται από τη
διαθέσιμη συσκευή παραγωγής του15.
Ο ανολύτης διαθέτει ισχυρή αντιμικρο-
βιακή δράση εξαιτίας τoυ χλωρίου (Cl2)
και των παραγώγων του (Cl2, HOCl,
ClO-) που υπάρχουν σε υγρή φάση16.
Από αυτά, το χλώριο διαθέτει την ισχυ-
ρότερη αντιμικροβιακή δράση, διότι εί-

ναι δυσδιάλυτο στο νερό, ενώ για τον
ίδιο λόγο το υποχλωριώδες (HOCl),
όταν δεν είναι σε διάσταση, είναι ισχυ-
ρότερο από το όξινο ανιόν υποχλωριώ-
δους (ClO-)16. Ο βαθμός εκπλήρωσης
της αντιμικροβιακής δράσης του διαλύ-
ματος ΗΕΥ εξαρτάται  από την τιμή του
pH. Όταν το pH του διαλύματος είναι
όξινο, το διάλυμα διαθέτει το μέγιστο
οξειδο-αναγωγικό δυναμικό και η συ-
γκέντρωση των αποθεμάτων «χλωρίνης»
κυμαίνεται μεταξύ 20-50 ppm17.
Ένας πιθανός μηχανισμός εκδήλωσης
της αντιμικροβιακής δράσης είναι οι
αντιδράσεις οξείδωσης και χλωραμίνω-
σης, που οδηγούν σε αποδιοργάνωση
και υδρολυτική διάσπαση πρωτεϊνικών

μορίων, όπως ακριβώς συμβαίνει και με
τη δράση του υποχλωριώδους νατρίου18.
Αναφορικά με τη δράση του  χλωρίου,
είναι τεκμηριωμένο πως είναι ισχυρός
οξειδωτικός παράγοντας και οδηγεί σε
μη αναστρέψιμη οξείδωση των ελεύθε-
ρων σουλφυδριλικών ομάδων (SH-), συ-
νεπώς αναστολή της δράσης βασικών
βακτηριακών ενζύμων18. Η παρουσία
υποχλωριώδους ή όξινου ανιόντος υπο-
χλωριώδους μπορεί να οδηγήσει σε αντί-
δραση με τις ελεύθερες αμινικές ομάδες
(-ΝΗ2) των αμινοξέων που συγκροτούν
διάφορα πρωτεϊνικά μόρια. Το αποτέλε-
σμα της αντίδρασης είναι η παραγωγή
χλωραμινών, που παρεμβαίνουν βλαπτι-
κά στον κυτταρικό μεταβολισμό18.
Όταν το pH κυμαίνεται σε  ουδέτερα
και αλκαλικά επίπεδα, το οξειδο-ανα-
γωγικό δυναμικό του διαλύματος ελατ-
τώνεται και η συγκέντρωση των αποθε-
μάτων «χλωρίνης»  δεν ξεπερνά τα 20
ppm17. Στην περίπτωση των ουδέτερων
και αλκαλικών διαλυμάτων ανολύτη,
όπου η συγκέντρωση «χλωρίνης» είναι
χαμηλή, η διακίνηση υδροξυλικών ριζών
(ΟΗ-) από την κάθοδο προς την άνοδο
συμβάλλει στη βελτίωση της αντιμικρο-
βιακής και της απορρυπαντικής δράσης
ταυτόχρονα19. 
Η διατήρηση του pH σε υψηλά επίπεδα
επιδρά στη μεταβολή της διαπερατότη-
τας της κυτταρικής μεμβράνης των μι-
κροβίων, μέσω πρόκλησης μη αναστρέ-
ψιμων χημικών βλαβών στο οργανικό
της υπόστρωμα και της αποδιοργάνωσης
και αποσάθρωσης των φωσφολιπιδίων
και των μη κορεσμένων λιπαρών οξέων
που υπάρχουν στην επιφάνειά της20. Ο
παραπάνω πιθανός μηχανισμός δράσης
είναι παρόμοιος με ένα μέρος των μηχα-
νισμών δράσης του Ca(OH)2 που έχουν
προταθεί διαχρονικά και πιθανολογεί-
ται πως ισχύουν για την εκπλήρωση της
αντιμικροβιακής του δράσης20. 
Άλλα μόρια που πιθανολογείται πως
μπορεί να συμβάλουν συνεργικά στη
βελτίωση της αντιμικροβιακής δράσης
του ανολύτη είναι το υπεροξείδιο του
υδρογόνου (Η2Ο2), το οξυγόνο (Ο2) και
το όζον (Ο3)11.
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Εικ. 2: Oι 4 γενιές συσκευών ηλεκτρολυτικής διάστασης FEM (flow-through
electrolytic module) (εικόνες από διαδίκτυο: www.bakhir.com/eca/fem )

FEM-1 FEM-2

FEM-3

FEM-7



O καθολύτης διαθέτει υψηλή αναγωγική
ικανότητα  που  κυμαίνεται από -80 έως
-900 mVolts10,14,15. Στην υγρή φάση του
καθολύτη ανιχνεύονται τα παρακάτω εί-
δη ιόντων, ριζών και μορίων: ΟΗ-,
Η3Ο2

-, Ο2
-, ΗΟ2

-, Η2, ΗΟ, Η2
-, ΝaΟΗ,

ΚΟΗ, Ca(ΟΗ)2, Mg(OH)2. Το pH του
προϊόντος είναι αλκαλικό και κυμαίνε-
ται από 7 έως 1210,14,15. Αναφέρεται πως
ο καθολύτης διαθέτει καθαριστική,
απορρυπαντική και διαλυτική δρά-
ση15,21. 
Πιθανολογείται πως ο μηχανισμός εκδή-
λωσης της καθαριστικής, απορρυπαντι-
κής και διαλυτικής δράσης του καθολύτη
έχει την ίδια θεωρητική βάση με τη δια-
λυτική ικανότητα του υποχλωριώδους
νατρίου, εξαιτίας της παρουσίας του
υδροξειδίου του νατρίου (ΝaΟΗ) που
εμπεριέχεται τόσο στο διάλυμα ΗΕΥ
όσο και στην υγρή φάση του διαλύματος
NaOCl18. Η παρουσία ισχυρής βάσης
όπως το ΝaΟΗ οδηγεί σε αντίδραση  με
τα υπάρχοντα λιπαρά οξέα και τα αμινο-
ξέα του εκάστοτε οργανικού υποστρώ-
ματος18. Η αντίδραση με τα λιπαρά οξέα
ονομάζεται αντίδραση σαπωνοποίησης
και προκύπτουν άλατα των λιπαρών οξέ-
ων και γλυκερόλη18. Η αντίδραση με τα
αμινοξέα ονομάζεται αντίδραση ουδετε-
ροποίησης και προκύπτουν άλατα και
νερό18. 
Το διάλυμα ΗΕΥ διατηρείται σε κατά-
σταση «ενεργοποίησης» για 48 ώρες.
Μετά το πέρας αυτού του χρονικού δια-
στήματος το διάλυμα επανέρχεται στη
σταθερή του φάση και δεν διαθέτει πλέ-
ον τις ιδιότητες που αναφέρθηκαν παρα-
πάνω10,13,14,15. 

Αντιμικροβιακή δράση 
διαλύματος ηλεκτροχημικά
ενεργοποιημένου ύδατος
Η αντιμικροβιακή δράση είναι από τις
βασικότερες ιδιότητες που πρέπει να
πληρεί στην κλινική πράξη ένα υγρό δια-
κλυσμών. Στην ευρεία έννοια της αντιμι-
κροβιακής δράσης περιλαμβάνεται η μι-
κροβιοκτόνος και μικροβιοστατική δρά-
ση σε άμεση επαφή, η ικανότητα διατά-

ραξης των οργανωμένων δομών των βιο-
ϋμένων και η ικανότητα αδρανοποίησης
και εξουδετέρωσης τοξικών παραπροϊό-
ντων των μικροβίων. Ο έλεγχος και η σύ-
γκριση της αντιμικροβιακής δράσης των
υγρών διαλυμάτων διακλυσμών επιτυγ-
χάνεται με εφαρμογή in vitro και in vivo
πειραματικών δοκιμασιών. Οι πειραμα-
τικές δοκιμασίες διερευνούν τη μικρο-
βιοκτόνο και μικροβιοστατική δράση
των υγρών διακλυσμών έναντι στελεχών
αναερόβιων, αερόβιων ή δυνητικά αναε-
ρόβιων μικροβιακών ειδών, τα οποία,
τεκμηριωμένα, έχουν απομονωθεί σε ση-
πτικούς ριζικούς σωλήνες νεκρών δο-
ντιών ή συσχετίζονται με περιπτώσεις
αποτυχίας ενδοδοντικής θεραπείας και
αναζωπύρωση περιακρορριζικών φλεγ-
μονών.
Οι in vitro πειραματικές δοκιμασίες που
έχουν εφαρμοστεί είναι: α) Δοκιμασία
διασποράς σε άγαρ. β) Δοκιμασία άμε-
σης έκθεσης και επαφής. γ) Δοκιμασία
ελέγχου δράσης υγρών διακλυσμών σε
προπαρασκευασμένους ριζικούς σωλή-
νες στους οποίους είχαν προηγουμένως
επωαστεί αποικίες μικροβιακών στελε-
χών ή οργανωμένοι πληθυσμοί μικρο-
βίων σε βιοϋμένες. δ) Μικροσκοπική δο-
κιμασία ελέγχου δράσης υγρών διακλυ-
σμών επί οδοντινοσωληναρίων εντός
των οποίων είχαν προηγουμένως επωα-
στεί αποικίες μικροβιακών στελεχών ή
οργανωμένοι πληθυσμοί μικροβίων σε
βιοϋμένες. ε) Δοκιμασία ελέγχου δρά-
σης υγρών διακλυσμών σε σηπτικούς ρι-
ζικούς σωλήνες δοντιών με περιακρορ-
ριζική αλλοίωση, που έχουν εξαχθεί.
Με τις in vivo πειραματικές δοκιμασίες
επιτυγχάνεται καλύτερος συνδυασμός
των δυναμικών φυσιολογίας και μικρο-
βιολογίας που επικρατούν σε ένα σηπτι-
κό ριζικό σωλήνα. Διενεργούνται κατά
τη διάρκεια ενδοδοντικών θεραπειών σε
ασθενείς που προσήλθαν και ενημερώ-
θηκαν προηγουμένως για τη διαδικασία,
με λήψη δειγμάτων μετά τη διάνοιξη, με-
τά τη χημικομηχανική επεξεργασία ή με-
τά τη πάροδο κάποιου χρονικού διαστή-
ματος από την ολοκλήρωσή της. 
Οι Horiba και συν.22 ήλεγξαν την αντιμι-

κροβιακή δράση του διαλύματος ΗΕΥ
με τη δοκιμασία άμεσης έκθεσης και
επαφής, η οποία είναι πρακτική εργα-
στηριακή δοκιμασία και ελέγχει την
αποτελεσματικότητα των διαλυμάτων
διακλυσμών κατά την άμεση επαφή με
εξεταζόμενα μικροβιακά στελέχη. Το
διάλυμα ΗΕΥ στο πρωτόκολλο ήταν
ένας ανολύτης με pH 5,5-7. Το οξειδο-
αναγωγικό δυναμικό του παραπάνω
ανολύτη κυμαίνεται μεταξύ 600-800
mVolts και η μέγιστη συγκέντρωση χλω-
ρίνης που ανιχνεύθηκε ήταν 20 ppm17.
Τα μικροβιακά στελέχη που χρησιμοποι-
ήθηκαν ήταν ο ανθεκτικός στη μεθικιλλί-
νη Staphylococcus epidermidis (MRSE),
o Bacillus subtilis και 16 επιπλέον είδη
που επιλέχθηκαν με βάση τα μικροβιακά
ευρήματα των Hashioka και συν.23 σε
σηπτικούς ριζικούς σωλήνες.   
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν
πως το διάλυμα ΗΕΥ ήταν αποτελεσμα-
τικό έναντι 12 μικροβιακών ειδών προ-
καλώντας σημαντική μείωση του αριθ-
μού τους σε μονάδες cfu22.  Αντίθετα,
ανιχνεύθηκαν σημαντικοί αριθμοί για τα
υπόλοιπα 6 είδη μικροβίων, στα οποία
συγκαταλέγονται o Bacillus subtilis, η C.
albicans που έδειξαν σημαντική ανθεκτι-
κότητα22. Επιπλέον, αποδείχθηκε πως η
αντιμικροβιακή δράση του όξινου ανο-
λύτη ήταν ισχυρότερη όταν χρησιμοποιή-
θηκε μετά την παραγωγή του σε σχέση
με τη χρήση του έπειτα από 2 και 7 ημέ-
ρες22. Η παρουσία υπολειπόμενης αντι-
μικροβιακής δράσης, μικρού βαθμού,
μετά από 7 ημέρες, μάς παρέχει κάποιες
ενδείξεις ότι το διάλυμα πιθανώς να
μπορεί να διατηρηθεί σε κατάσταση
«ενεργοποίησης» για χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο από 48 ώρες. 
Η δοκιμασία ελέγχου δράσης των υγρών
διακλυσμών σε προπαρασκευασμένους
ριζικούς σωλήνες στους οποίους έχουν
προηγουμένως επωαστεί μικροβιακά
στελέχη, in vitro, ως πειραματική προ-
σέγγιση, στοχεύει στην προσομοίωση
των συνθηκών που επικρατούν σε ένα
ριζικό σωλήνα κατά τη διάρκεια της
προπαρασκευής του. Τα ερευνητικά δε-
δομένα που υπάρχουν περιορίζονται
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στις αναφορές των Marais και Wil-
liams24 και Gulabivala και συν.14

Στο πρωτόκολλο των Marais και Wil-
liams διενεργήθηκε έλεγχος της αντιμι-
κροβιακής δράσης διαλύματος NaOCl
3,5% σε σύγκριση με ουδέτερο διάλυμα
ανολύτη (pH 7) και αλκαλικό διάλυμα
ανολύτη (pH 9). Τα μικροβιακά στελέχη
που χρησιμοποιήθηκαν για την επώαση
και οργάνωσή τους σε βιοϋμένες δύο
ήταν στελέχη υποχρεωτικά αναερόβιων
και δύο στελέχη προαιρετικά αναερό-
βιων. Τα υποχρεωτικά αναερόβια μι-
κρόβια ήταν στελέχη από τα είδη των
Prevotella intermedia, Porphyromonas
gingivalis. Tα προαιρετικά αναερόβια
μικρόβια ήταν στελέχη από τα είδη των
Enterococcus faecalis, Actinobacillus
actinomycetemcomitans. Tα αποτελέ-
σματα επιβεβαίωσαν την ισχυρή αντιμι-
κροβιακή δράση που διαθέτει το διάλυ-
μα υποχλωριώδους νατρίου. Τόσο σε μι-
κροσκοπικό επίπεδο, όσο και με τη φα-
σματοφωτομετρία παρατηρήθηκε απου-
σία μικροβίων, συνεπώς ο πληθυσμός
ήταν cfu=0. Αντίθετα, τα δύο διαλύματα
των ανολυτών προκάλεσαν αρκετά ση-
μαντική ελάττωση του πληθυσμού των
μικροβίων, χωρίς ωστόσο να παρατηρεί-
ται μηδενισμός τους. Μεταξύ των δυο
διαλυμάτων ανολυτών δεν παρατηρήθη-
κε στατιστικώς σημαντική διαφορά ως
προς την αντιμικροβιακή τους δράση24. 
Όπως αναφέρεται από τους ερευνη-
τές14,24, μια πιθανή εξήγηση για την απο-
τυχία των ανολυτών να εξολοθρεύσουν
πλήρως τους μικροβιακούς πληθυσμούς
είναι πως δεν χρησιμοποιήθηκε αρχικά
ένα διάλυμα καθολύτη, το οποίο θα μπο-
ρούσε να ελαττώσει το φορτίο των οργα-
νικών υπολειμμάτων που παρέμειναν
στους ριζικούς σωλήνες.
Ένα επιπλέον σημαντικό εύρημα που
προκύπτει από την έρευνα των Marais
και Williams24,  είναι ότι τα διαλύματα
των ανολυτών δεν διαθέτουν παρατετα-
μένη αντιμικροβιακή δράση, καθώς
έπειτα από 7 ημέρες παρατηρήθηκε
αριθμητική ανάκαμψη των μικροβιακών
πληθυσμών. Αυτή η παρατήρηση έρχεται
σε αντίθεση με τα ευρήματα των Horiba

και συν.22 Τα αντικρουόμενα συμπερά-
σματα οφείλονται πιθανώς στο διαφορε-
τικό πρωτόκολλο και την πειραματική
μεθοδολογία που υιοθετήθηκαν από τις
ερευνητικές ομάδες.      
Στο πρωτόκολλο των Gulabivala και
συν.14 διενεργήθηκε έλεγχος της αντιμι-
κροβιακής δράσης διαλύματος NaOCl
3% και τεσσάρων διαλυμάτων-προϊό-
ντων του διαλύματος ΗΕΥ. Τα διαλύμα-
τα αυτά ήταν ένα ουδέτερο διάλυμα ανο-
λύτη (pH 6,5), ένα όξινο διάλυμα ανολύ-
τη  (pH 3), ένα διάλυμα καθολύτη (pH
11,5) και ο συνδυασμός ενός διαλύματος
καθολύτη με ουδέτερο διάλυμα ανολύτη.
Ο έλεγχος της αντιμικροβιακής δράσης
των παραπάνω διαλυμάτων περιέλαβε
και την ενεργοποίησή τους με τη χρήση
υπερήχων, σε άλλες πειραματικές ομά-
δες. Το μικροβιακό στέλεχος του είδους
Enterococcus faecalis χρησιμοποιήθηκε
για την επώαση και οργάνωσή του σε
βιοϋμένα. 
Tα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν τα ευ-
ρήματα των Marais και Williams24, απο-
δεικνύοντας πως το διάλυμα NaOCl 3%
διαθέτει ισχυρότερη αντιμικροβιακή
δράση από όλα τα παραπάνω διαλύματα.
Αναφορικά με τα προϊόντα του διαλύμα-
τος ΗΕΥ, τα αποτελέσματα διαφοροποι-
ούνται και επηρεάζονται από τη χρήση
των υπερήχων. Απουσία ενεργοποίησης
των διαλυμάτων με  υπερήχους, ο συν-
δυασμός του διαλύματος καθολύτη με
ένα ουδέτερο διάλυμα ανολύτη και το
ουδέτερο διάλυμα ανολύτη διέθεταν την
ισχυρότερη αντιμικροβιακή δράση χω-
ρίς να εμφανίζουν στατιστικώς σημαντι-
κές διαφορές μεταξύ τους14.
Αντίθετα, η ενεργοποίηση των διαλυμά-
των με υπερήχους, δε συνέβαλε στη βελ-
τίωση της αντιμικροβιακής τους δράσης.
Μάλιστα, παρατηρήθηκαν μεγαλύτεροι
πληθυσμοί μικροβίων (cfu) σε σχέση με
τα διαλύματα που δεν ενεργοποιήθηκαν
14. Μια πιθανή εξήγηση είναι πως η
χρήση υπερήχων και η ενεργοποίηση
των ουδέτερων και αλκαλικών προϊό-
ντων του διαλύματος ΗΕΥ συμβάλλει
μόνο στη διατάραξη και αποδιοργάνωση
των βιοϋμένων, χωρίς την εξολόθρευση

των μικροβίων14. Η μοναδική περίπτωση
που βελτίωσε την αντιμικροβιακή δράση
ήταν η ενεργοποίηση με υπερήχους του
όξινου διαλύματος ανολύτη, που οδήγη-
σε στη σημαντικότερη ελάττωση των μι-
κροβιακών πληθυσμών, σε σχέση με όλα
τα προϊόντα του διαλύματος ΗΕΥ14. Το
γεγονός αυτό αποδίδεται στην ταχεία
και έντονη συγκέντρωση ιόντων που δύ-
ναται να προκύψει κατά την ενεργοποί-
ηση με υπερήχους14. 

Ικανότητα διάλυσης 
οργανικών υπολειμμάτων
Η ικανότητα διάλυσης και απομάκρυν-
σης οργανικών υπολειμμάτων κατά τη
χημικομηχανική επεξεργασία είναι ακό-
μα βασική ιδιότητα που πρέπει να πλη-
ρoί ένα υγρό διακλυσμών. Διαχρονικά,
έχει υπάρξει μεγάλος αριθμός βιβλιο-
γραφικών δεδομένων που τεκμηριώνουν
τη διαλυτική ικανότητα του διαλύματος
υποχλωριώδους νατρίου, σε συγκεντρώ-
σεις που υπερβαίνουν το 0,5%25-28.
Aναφορικά με τη διαλυτική ικανότητα
του διαλύματος ΗΕΥ, τα ερευνητικά δε-
δομένα περιορίζονται στη ρωσική βι-
βλιογραφία. Σύμφωνα με την αναφορά
των Prilutskii και Bakhir21, o καθολύτης
διαθέτει σημαντική διαλυτική ικανότητα
έναντι νεκρών μαλακών ιστών, σε ανοι-
χτές ελκωτικές βλάβες και για το λόγο
αυτό ενδείκνυται για την αντισηψία και
την προαγωγή της επούλωσής τους.
Η έλλειψη ερευνητικών δεδομένων στη
διεθνή βιβλιογραφία για τη διαλυτική
ικανότητα των προϊόντων του διαλύμα-
τος ΗΕΥ καθιστά αναγκαία την περαι-
τέρω διερεύνηση στον τομέα της ενδοδο-
ντολογίας και μάλιστα με πρωτόκολλα
που ανταποκρίνονται στις συνθήκες που
επικρατούν εντός των ριζικών σωλήνων.

Aπορρυπαντική δράση /
Απομάκρυνση του 
οδοντινικού επιχρίσματος
Η απομάκρυνση οδοντίνης, κατά τη χη-
μικομηχανική προπαρασκευή των ριζι-
κών σωλήνων, οδηγεί στο σχηματισμό
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του οδοντινικού επιχρίσματος (smear
layer) σε επαφή με τα τοιχώματα του συ-
στήματος των ριζικών σωλήνων29,30,31.
Μια από τις βασικές ιδιότητες που πρέ-
πει να πληροί ένα υγρό διακλυσμών εί-
ναι η ικανότητα να αφήνει καθαρά τοι-
χώματα και ανοιχτά οδοντινoσωληνά-
ρια, για την καλύτερη διείσδυση των
υγρών διακλυσμού και την πρόσφυση
των φυραμάτων κατά την έμφραξη. 
Η ικανότητα απομάκρυνσης του οδοντι-
νικού επιχρίσματος από το διάλυμα
ΗΕΥ έχει διερευνηθεί σε μεγαλύτερη
έκταση σε σχέση με τις υπόλοιπες ιδιό-
τητές του ως υγρό διακλυσμών στον το-
μέα της ενδοδοντολογίας. Στην πλειονό-
τητα των ερευνών, διεξάγεται ο έλεγχος
της απορρυπαντικής δράσης του όξινου
ανολύτη με pH 2,5 είτε μόνο του είτε σε
συνδυασμό με NaOCl ή EDTA. 
Oι Hata και συν.32 παρατήρησαν πως τό-
σο η χρήση του όξινου ανολύτη ως μονα-
δικό υγρό διακλυσμών, όσο και του συν-
δυασμού όξινου ανολύτη με EDTA 17%
και ο διακλυσμός με απλή σύριγγα ήταν
αποτελεσματικοί στην απομάκρυνση του
οδοντινικού επιχρίσματος σε όλα τα τρι-
τημόρια των ριζικών σωλήνων32. Σε αυ-
τές τις περιπτώσεις, τα οδοντινικά σωλη-
νάρια ήταν ανοιχτά και σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις ήταν ορατά κάποια υπολείμ-
ματα-προϊόντα της μεταβολικής διεργα-
σίας των οδοντινοβλαστών. 
Τα αποτελέσματα ήταν διαφοροποιημέ-
να κατά τη χρήση του συνδυασμού  όξι-
νου ανολύτη με  NaOCl 5%. Σε αυτή την
περίπτωση, παρά την απομάκρυνση του
οργανικού μέρους και των υπολειμμά-
των των μαλακών ιστών, το οδοντινικό
επίχρισμα ήταν ορατό σε μεγάλο πάχος
με αποτέλεσμα την παραμονή κλειστών
οδοντινοσωληναρίων32.
Παρόμοια είναι και τα ευρήματα των
Serper και συν.33 Τα αποτελέσματα της
έρευνάς τους έδειξαν πως η χρήση του
συνδυασμού NaOCl 5% και όξινου ανο-
λύτη οδηγεί στην παραμονή μεγαλύτε-
ρων ποσοτήτων οδοντινικού επιχρίσμα-
τος στο ακρορριζικό τριτημόριο των ρι-
ζικών σωλήνων σε σχέση με τη χρήση
μόνο του όξινου ανολύτη ή του συνδυα-

σμού NaOCl 5,25% και EDTA 17%33.      
Ωστόσο, τα προηγούμενα ερευνητικά δε-
δομένα δεν επαληθεύονται πλήρως στη
νεότερη έρευνα των  Hata και συν.34 Τα
νεότερα ερευνητικά δεδομένα τους δεί-
χνουν πως ο συνδυασμός  NaOCl 5% και
όξινου ανολύτη ήταν αποτελεσματικότε-
ρος από τη χρήση μόνο όξινου ανολύτη,
όταν η τέλεση του διακλυσμού γινόταν με
τη χρήση απλής σύριγγας34. Η διαφορο-
ποίηση των δεδομένων οφείλεται στη
διαφορετική πειραματική μεθοδολογία
μεταξύ των ερευνητικών ομάδων. Επί-
σης, δεν έχει διερευνηθεί αν η αποτελε-
σματικότητα της απομάκρυνσης του οδο-
ντινικού επιχρίσματος επηρεάζεται από
τη χρήση του διαλύματος όξινου ανολύτη
ως κύριο ή ως τελικό υγρό διακλυσμών.
Η χρήση των υπερήχων για την ενεργο-
ποίηση του διαλύματος όξινου ανολύτη ή
των συνδυασμών του φαίνεται πως δε
συμβάλλει στη βελτίωση της απορρυπα-
ντικής δράσης και την αποτελεσματικότη-
τά του για την απομάκρυνση του smear
layer32,33,34. Εξαίρεση αποτελούν τα ερευ-
νητικά δεδομένα των Qing και συν.35 που
δεν επιβεβαιώνουν τα παραπάνω ευρή-
ματα. Η συγκεκριμένη ερευνητική ομάδα
έδειξε πως η ενεργοποίηση για 1 min με
υπερήχους του συνδυασμού  NaOCl
5,25% και όξινου ανολύτη οδηγεί σε πλή-
ρη απομάκρυνση του οδοντινικού επιχρί-
σματος καθόλο το μήκος του ριζικού σω-
λήνα, ενώ τα στόμια των οδοντινοσωλη-
ναρίων ήταν ανοιχτά και διευρυμένα35.
Ένα σημαντικό εύρημα, που αφορά την
πλειονότητα των ερευνητικών αναφο-
ρών, είναι η παρατήρηση ότι η ικανότη-
τα απομάκρυνσης του οδοντινικού επι-
χρίσματος από το διάλυμα όξινου ανολύ-
τη και όλων των πιθανών συνδυασμών
του ήταν κατώτερη από αυτήν του συν-
δυασμού NaOCl και EDTA, που είναι
αποδεκτή μέχρι σήμερα32-35.        
Στις έρευνες των Marais10, Solovyeva και
Dummer15 έγινε έλεγχος της απομά-
κρυνσης του οδοντινικού επιχρίσματος
από ένα ουδέτερο διάλυμα ανολύτη με
pH 7,4 σε συνδυασμό με ένα διάλυμα
καθολύτη με pH 9,8, ως υγρό τελικού
διακλυσμού.

Ο Marais10 παρατήρησε καθαρές οδο-
ντινικές επιφάνειες, ανοιχτά στόμια στα
οδοντινοσωληνάρια και εκτεθειμένες
κολλαγόνες ίνες και ινίδια10. Το σημα-
ντικότερο εύρημα ήταν η αποκάλυψη
παράπλευρων ριζικών σωλήνων διαμέ-
τρου 10-20 μm, το μέγεθος των οποίων
είναι αρκετά ευρύ σε σχέση με τη μέση
διάμετρο των οδοντινοσωληναρίων που
κυμαίνεται από 1 έως 3 μm10.
Τα ευρήματα των Solovyeva και Dum-
mer15 βρίσκονται σε συμφωνία με αυτά
του Marais10. Μάλιστα, επισημαίνουν
πως η απορρυπαντική δράση του συν-
δυασμού επεκτείνεται και στο ακρορρι-
ζικό τριτημόριο15. Τα αποτελέσματα του
συνδυασμού του διαλύματος ανολύτη με
pH 7,4 και του διαλύματος καθολύτη με
pH 9,8 σε σύγκριση με τη χρήση του ου-
δέτερου διαλύματος ανολύτη με pH 7,4
και του NaOCl 3% ήταν ανώτερα, με
αποτέλεσμα να παρατηρούνται σε ποσο-
τικό επίπεδο περισσότερα ανοιχτά οδο-
ντινοσωληνάρια καθόλο το μήκος των
ριζικών σωλήνων15. 
Παρόλο αυτά, μέχρι σήμερα, δεν υπάρ-
χουν διαθέσιμα δεδομένα για τη σύγκρι-
ση του συνδυασμού ουδέτερου διαλύμα-
τος ανολύτη και καθολύτη, τόσο σε σχέ-
ση με τους υπόλοιπους συνδυασμούς
προϊόντων του διαλύματος ΗΕΥ όσο και
με το συνδυασμό NaOCl και EDTA.     
Συμπερασματικά, το όξινο διάλυμα ανο-
λύτη αλλά και οι συνδυασμοί ανολυτών-
καθολύτη διαθέτουν ικανοποιητική απο-
τελεσματικότητα για την απομάκρυνση
του οδοντινικού επιχρίσματος. Μάλιστα,
όλοι οι ερευνητές που πραγματεύονται
τη συγκεκριμένη ερευνητική ενότητα θε-
ωρούν πως η χρήση των προϊόντων του
διαλύματος ΗΕΥ μπορεί να αποτελέσει
ιδανική εναλλακτική λύση στο μέλλον,
όταν η διερεύνηση επί του θέματος κρι-
θεί επαρκής και πλήρως τεκμηριωμένη. 

Αλληλεπιδράσεις με τους
σκληρούς οδοντικούς ιστούς
Τα δεδομένα αναφορικά με την επίδρα-
ση των προϊόντων του διαλύματος ΗΕΥ
επί της οδοντίνης περιορίζονται στις
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ερευνητικές αναφορές των Marais10 και
Qing και συν.35

Στην ερευνητική αναφορά του Marais10,
τα προϊόντα του διαλύματος ΗΕΥ που
χρησιμοποιήθηκαν ήταν ένα διάλυμα αλ-
καλικού ανολύτη (pH 7,4) σε εναλλαγή
με ένα διάλυμα καθολύτη (pH 9,8). Κα-
τά την ανάλυση σε μεγέθυνση των ηλε-
κτρονικών φωτογραφιών SEM, σε κά-
ποια από τα δείγματα παρατηρήθηκε το-
πικά έκθεση κολλαγόνων ινών και ινι-
δίων, γεγονός το οποίο υποδηλώνει την
πρόκληση απασβεστίωσης και απομά-
κρυνσης ανόργανων στοιχείων10.       
Η επίδραση των προϊόντων του διαλύμα-
τος ΗΕΥ στη μικροσκληρότητα της οδο-
ντίνης διερευνήθηκε στην ερευνητική
αναφορά των Qing και συν.35, η οποία
είναι η μοναδική που πραγματεύεται το
συγκεκριμένο θέμα. Η παραπάνω ερευ-
νητική ομάδα συνέκρινε την επίδραση
πέντε διαφορετικών συνδυασμών υγρών
διακλυσμού στην ελάττωση της μικρο-
σκληρότητας της οδοντίνης: 
1) 5,25% NaOCl + 3% Η2Ο2, 
2)  5,25% NaOCl + διάλυμα όξινου ανο-

λύτη με ενεργοποίηση διά υπερήχων
για 1 min

3) 5,25% NaOCl + αποσταγμένο νερό
με ενεργοποίηση διά υπερήχων για 1
min

4) 5,25% NaOCl + διάλυμα όξινου ανο-
λύτη με ενεργοποίηση διά υπερήχων
για 3 min

5) 5,25% NaOCl + 14,3% EDTA με ενε-
ργοποίηση διά υπερήχων για 1 min

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν
πως η χρήση του συνδυασμού 5,25%
NaOCl + διαλύματος όξινου ανολύτη με
ενεργοποίηση διά υπερήχων για 1 min
είναι ασφαλής ως προς το βαθμό επί-
δρασης στη μικροσκληρότητα των οδο-
ντινικών τοιχωμάτων, μη έχοντας στατι-
στικώς σημαντικές διαφορές από τους
συνδυασμούς (1), (3)35. Αντίθετα, η χρή-
ση των συνδυασμών 5,25% NaOCl +
διάλυμα όξινου ανολύτη με ενεργοποίη-
ση διά υπερήχων για 3 min και 5,25%
NaOCl + 14,3% EDTA με ενεργοποίη-
ση διά υπερήχων για 1 min οδήγησε σε
σημαντική ελάττωση της μικροσκληρό-

τητας σε σχέση με τους συνδυασμούς (1),
(2), (3)36. 

Βιοσυμβατότητα
Aναφορικά με τη βιοσυμβατότητα των
προϊόντων του διαλύματος ΗΕΥ, τα ε-
ρευνητικά δεδομένα περιορίζονται στην
ex vivo εργασία των Serper και συν.33 Η
παραπάνω ερευνητική ομάδα συνέκρινε
το βαθμό εκδήλωσης κυτταροτοξικότη-
τας των διαλυμάτων 5% NaOCl, όξινου
ανολύτη (pH 2,5), 5% NaOCl + EDTA
17% έναντι κυτταρικών καλλιεργειών
ινοβλαστών της σειράς L929 από επί-
μυες. Τα αποτελέσματα της έρευνας
έδειξαν πως το διάλυμα όξινου ανολύτη
(pH 2,5) ήταν το πιο βιοσυμβατό, ενώ η
τοξικότητα των διαλυμάτων 5% NaOCl,
5% NaOCl + EDTA 17% επιβεβαίωσε
ξανά προηγούμενα ευρήματα για την
κυτταροτοξική δράση που διαθέτουν33.
Η ασφάλεια χρήσης του όξινου διαλύμα-
τος ανολύτη προς τους ιστούς της στομα-
τικής κοιλότητας αποδίδεται στην ικανό-
τητα ταχείας απώλειας του οξειδοανα-
γωγικού δυναμικού που διαθέτουν και
την άνοδο του pH τους, κατά την επαφή
τους με οργανικές ουσίες ή παρουσία
φωτός32. 
Αναφορικά με τη βιοσυμβατότητα του
ουδέτερου και αλκαλικού διαλύματος
ανολύτη, τα ερευνητικά δεδομένα περιο-
ρίζονται στη ρωσική βιβλιογραφία. Σύμ-
φωνα με τις αναφορές των Shraev και
Legchilo37, Shraev και συν.38, Petrusha-
nko και Lobyshev39 τα δυο παραπάνω
διαλύματα διαθέτουν συγκέντρωση ενε-
ργού χλωρίου μέχρι 300 mg/L και είναι
μη τοξικά κατά την επαφή τους με βιο-
λογικά ζώντες ιστούς. Παρομοίως, υ-
πάρχει ερευνητική αναφορά για τη βιο-
συμβατότητα του καθολύτη, με βάση το
γεγονός ότι η εφαρμογή του σε ανοιχτές
ελκωτικές βλάβες  ενδείκνυται για την
αντισηψία και την προαγωγή της επού-
λωσής τους21. 
Άλλο γεγονός το οποίο ενισχύει την
άποψη περί βιοσυμβατότητας των προϊό-
ντων του διαλύματος ΗΕΥ είναι ότι δεν
υπάρχει στη διεθνή βιβλιογραφία καμιά

αναφορά περιστατικού πρόκλησης βλα-
βών ή ανεπιθύμητων ενεργειών κατά τη
χρήση τους, που είναι τόσο ευρεία στη
Ρωσία και την Ιαπωνία. Τέλος, στη ρω-
σική βιβλιογραφία αναφέρεται πως η ια-
τρική χρήση των προϊόντων του δια-
λύματος ΗΕΥ διαθέτει καλή δράση και
αποτελεσματικότητα σε κλινικό επίπεδο,
που συσχετίζεται μάλιστα με μηδενική
πιθανότητα πρόκλησης αλλεργικών αντι-
δράσεων ή αντιδράσεων υπερευαισθη-
σίας σε σχέση με άλλα χημικά αντιμικρο-
βιακά μέσα που χρησιμοποιούνται40-44.

Συζήτηση – 
Κριτική προσέγγιση

Η χρήση των προϊόντων του διαλύματος
ΗΕΥ είναι αρκετά διαδεδομένη στη Ρω-
σία και την Ιαπωνία, στην ιατρική και
την οδοντιατρική επιστήμη, στη βιομηχα-
νία καθώς και στον οικιακό και αγροτι-
κό τομέα, προς όφελος του κοινωνικού
συνόλου. Τα τελευταία χρόνια η έρευνα
γύρω από το διάλυμα ΗΕΥ έχει αρχίσει
να διευρύνεται και αρκετές ερευνητικές
εργασίες έχουν δημοσιευθεί από ερευ-
νητικά ιδρύματα της Ευρώπης και της
Νοτίου Αφρικής10,13-15,24.     
Η ηλεκτροχημική ενεργοποίηση είναι
διαδικασία που εφαρμόζεται και έχει
πατενταριστεί εδώ και τρεις δεκαετίες
περίπου, στις πρώην Σοβιετικές χώρες
και τη Ρωσία μέχρι και σήμερα από τον
Dr VM Bakhir15. Στη Ρωσία, η τεχνολο-
γική και επιστημονική ευρεσιτεχνία
αποδίδεται στο ερευνητικό κέντρο All-
Russian Institute for Medical Engine-
ering (Moscow, Russia, CIS)13. Αναφέ-
ρεται ότι έχουν διατεθεί πάνω από
60000 μονάδες παραγωγής του σε νοσο-
κομεία της χώρας15. 
Τόσο στη Ρωσία όσο και στην Ιαπωνία η
εφαρμογή της ηλεκτροχημικής ενεργο-
ποίησης είναι αρκετά διαδεδομένη για
την απολύμανση εσωτερικών χώρων, δα-
πέδων και κλινών, ιατρικών συσκευών
αιμοκάθαρσης, οδοντιατρικών εδρών
και εργαλείων, αλλά και δικτύων παρο-
χής ύδατος σε πόλεις και αγροτικές πε-
ριοχές45-48. Επίσης, χρησιμοποιείται ως
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αντισηπτικό διάλυμα για τη στοματική
κοιλότητα 49, ενώ εφαρμόζεται και για
την αντισηψία, τον καθαρισμό και την
επούλωση ανοιχτών ελκωτικών βλαβών,
σε περιπτώσεις μετατραυματικών και
μετεγχειρητικών επιπλοκών μικροβια-
κής ή ιογενούς αιτιολογίας12,13. 
Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
προκύπτει πως οι ερευνητικές αναφορές
που έχουν ως θέμα τη μελέτη του διαλύ-
ματος ΗΕΥ, ως προτεινόμενο υγρό δια-
κλυσμών, είναι περιορισμένες.  
Αναφορικά με τον έλεγχο της αντιμικρο-
βιακής δράσης του διαλύματος ΗΕΥ κα-
τά την εφαρμογή του στην ενδοδοντολο-
γία, τα ερευνητικά δεδομένα είναι πε-
ριορισμένα στη διεθνή βιβλιογραφία. Η
επιλογή ελέγχου της αντιμικροβιακής
δράσης με τη δοκιμασία άμεσης έκθεσης
και επαφής είναι απλή πρακτική εργα-
στηριακή δοκιμασία που ελέγχει την
αποτελεσματικότητα των διαλυμάτων
διακλυσμών κατά την άμεση επαφή με
εξεταζόμενα μικροβιακά στελέχη. Η
αποτελεσματικότητα εξαρτάται κυρίως
από το είδος των διαλυμάτων, το είδος
των μικροβιακών στελεχών και το χρόνο
επαφής. Όπως για όλα τα πειραματικά
πρωτόκολλα αυτού του τύπου, απαιτεί-
ται η επώαση μικροβιακών στελεχών και
ο σχηματισμός πλανγκτονικών αποικιών
με ορισμένο και ελεγχόμενο αριθμό μι-
κροβίων σε μονάδες cfu, σε κατάλληλο
θρεπτικό υλικό, θερμοκρασία και συν-
θήκες αερισμού. Τα αποτελέσματα από
την εφαρμογή αυτού του πειραματικού
πρωτοκόλλου παρέχουν μόνο ενδείξεις
και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως
αποδεικτικά στοιχεία, διότι οι πειραμα-
τικές συνθήκες δεν αναπαραγάγουν τις
συνθήκες που επικρατούν σε ένα σηπτι-
κό ριζικό σωλήνα. 
Είναι γνωστό πως οι μικροβιακοί πληθυ-
σμοί εντός των ριζικών σωλήνων είναι
οργανωμένοι σε βιοϋμένες και όχι σε
πλανγκτονικές αποικίες ανά είδος50. Οι
βιοϋμένες είναι οργανωμένες δομές
όπου συνυπάρχουν πολλά είδη μικρο-
βίων επί των οδοντικών επιφανειών και
καλύπτονται από ένα προστατευτικό
εξωκυττάριο στρώμα πολυσακχαρι-

τών51,52,53. Τα μικρόβια των βιοϋμένων
διαφέρουν φαινοτυπικά σε σχέση με αυ-
τά που αναπτύσσονται σε πλανγκτονικές
αποικίες, αναφορικά με την ικανότητα
ενεργοποίησης παραγωγής ενζύμων και
τοξινών και είναι οργανωμένα σε δίκτυα
για τη μεταφορά θρεπτικών υλικών, την
απομάκρυνση μεταβολικών προϊόντων
και τη μεταφορά γενετικού υλικού54.

Διαθέτουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
έναντι αντιμικροβιακών ουσιών και ο
βαθμός ανταπόκρισής τους είναι συνάρ-
τηση της φάσης ανάπτυξής τους, της δό-
σης και της συχνότητας έκθεσης σε αυ-
τές55,56. Επιπλέον, πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη πως η οργάνωση των βιοϋμένων
τελείται στο πολυδιάστατο και σύνθετο
περιβάλλον του συστήματος των ριζικών
σωλήνων, όπου κυριαρχούν περιοχές δύ-
σκολες στην προσπέλαση, όπως ανοιχτά
οδοντινοσωληνάρια, παράπλευροι ριζι-
κοί σωλήνες, κρύπτες, εσοχές, ισθμοί,
μεσοσωλήνιες διακλαδώσεις και διάφο-
ρες ανατομικές παραλλαγές. Tέλος, εί-
ναι τεκμηριωμένο πως η παρουσία ανθε-
κτικών οργανωμένων μικροβιακών δο-
μών σε βιοϋμένες έχει ιδιαίτερη κλινική
σημασία σε κλινικό επίπεδο, διότι συ-
σχετίζονται με εμφάνιση οξειών λοιμώ-
ξεων, εμμένουσες περιακρορριζικές
βλάβες ενώ  συχνά αποτελούν βασική
αιτία αναζωπυρώσεων χρόνιων περια-
κρορριζικών φλεγμονών57-59. 
Με τη δοκιμασία ελέγχου δράσης των
υγρών διακλυσμών σε προπαρασκευα-
σμένους ριζικούς σωλήνες και την οργά-
νωση των μικροβιακών πλανγκτονικών
αποικιών σε βιοϋμένες, επιτρέπεται μια
πιο ελεγχόμενη, βελτιωμένη, αλλά όχι
πλήρης προσομοίωση των πειραματικών
συνθηκών στις συνθήκες που επικρα-
τούν σε ένα σηπτικό ριζικό σωλήνα. Ο
βασικότερος περιορισμός αυτής της πει-
ραματικής διαδικασίας είναι πως απαι-
τείται η  χημικομηχανική επεξεργασία
των δοντιών-δειγμάτων που περιλαμβά-
νει τη διαμόρφωση των ριζικών σωλή-
νων με σταθερό πρωτόκολλο και την
αφαίρεση των υπολειμμάτων πολφού
και του smear layer. Με αυτό τον τρόπο
απαλείφεται ένας σημαντικός παράγο-

ντας που επηρεάζει την αντιμικροβιακή
δράση των υγρών διακλυσμού, όπως εί-
ναι η ανατομική πολυπλοκότητα και συ-
νεπώς τα  αποτελέσματά τους δεν διαθέ-
τουν την απαιτούμενη αποδεικτική αξία
σε κλινικό επίπεδο.    
Από την αξιολόγηση των περιορισμένων
αριθμητικά ερευνητικών αναφορών, συ-
μπεραίνεται πως τα διαλύματα ανολυ-
τών διαθέτουν ικανοποιητική αντιμικρο-
βιακή δράση, αλλά κατώτερη από αυτή
του υποχλωριώδους νατρίου. Κρίνεται
αναγκαίο να διεξαχθούν περισσότερες
και πιο βελτιωμένες εργαστηριακές και
κλινικές συγκριτικές πειραματικές μελέ-
τες, για την εξαγωγή ασφαλών συμπερα-
σμάτων, αναφορικά με τη χρήση του
στον τομέα της ενδοδοντολογίας. Τέλος,
δεν έχουν διενεργηθεί πειραματικές με-
λέτες για τον έλεγχο και την αξιολόγηση
διαφόρων πιθανών παραγόντων που
επηρεάζουν την επιθυμητή δράση των
στοιχείων, ριζών και ιόντων που περιέ-
χονται στα διαλύματα ΗΕΥ. Ενδεικτικά
αναφέρονται κάποιοι παράγοντες όπως
η θερμοκρασία, oι μεταβολές του pH, ο
ρυθμός ροής, το αναπτυσσόμενο δυναμι-
κό κατά την ηλεκτρόλυση καθώς και ο
χρόνος και βαθμός έκθεσης των ριζικών
σωλήνων στο διάλυμα24. 
Η επίτευξη της αντιμικροβιακής δράσης
των υγρών διακλυσμών δεν πρέπει να
περιορίζεται στην ελάττωση ή και εξά-
λειψη των μικροβίων, αλλά να επεκτεί-
νεται και στην αδρανοποίηση των τοξι-
κών παραπροϊόντων τους και κυρίως
των ενδοτοξινών60. Οι ενδοτοξίνες πα-
ράγονται από αναερόβια Gram(-) μι-
κρόβια, απελευθερώνονται κατά τη
διάρρηξη των κυτταρικών μεμβρανών
τους προς τους οδοντικούς και περια-
κρορριζικούς ιστούς και διεγείρουν
έντονα τους μηχανισμούς του ανοσοποι-
ητικού συστήματος61, με αποτέλεσμα την
εκδήλωση έντονων φλεγμονωδών εξερ-
γασιών που οδηγούν σε οστική απορρό-
φηση62. Η πλεινότητα των in vivo κλινι-
κών ερευνών έχουν αποδείξει πως η
χρήση υγρών διακλυσμών όπως NaOCl,
ChX δεν είναι αρκετή για την αδρανο-
ποίηση των λιποπολυσακχαριτών και
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απαιτείται η χρήση ενός αντισηπτικού
φαρμάκου ενδιάμεσου εγκλεισμού όπως
το Ca(OH)2, που είναι αποτελεσματικό-
τερο εξαιτίας της ανόδου του pΗ σε αλ-
καλικά επίπεδα63-65. 
Aναφορικά με τη χρήση των προϊόντων
του διαλύματος ΗΕΥ δεν υπάρχει μέχρι
σήμερα βιβλιογραφική ενημέρωση για
την επίδρασή τους έναντι των ενδοτοξι-
νών. Καθίσταται αναγκαία η διερεύνηση
επί του θέματος, διότι, με βάση όσα προ-
αναφέρθηκαν, η αδρανοποίηση των εν-
δοτοξινών είναι ένα κρίσιμο στάδιο για
την έναρξη των επουλωτικών διεργα-
σιών των περιακρορριζικών ιστών.
Η ικανότητα διάλυσης και απομάκρυν-
σης οργανικών υπολειμμάτων κατά τη
χημικομηχανική επεξεργασία είναι μια
ακόμα βασική ιδιότητα που πρέπει να
πληροί ένα υγρό διακλυσμών. Τα οργα-
νικά υπολείμματα μπορεί να είναι ινώ-
δη, ορώδη, κυτταρικά στοιχεία του πολ-
φού, ζώντα ή και νεκρωτικά, νεκρωτικά
μικροβιακά στοιχεία, υπολείμματα αίμα-
τος και προϊόντων διάσπασής του. Είναι
τεκμηριωμένο πως η χρήση μόνο μηχανι-
κών μέσων αφήνει άθικτο ένα μεγάλο
μέρος των ριζικών σωλήνων66,67, με απο-
τέλεσμα τη μεγάλη πιθανότητα παραμο-
νής των παραπάνω στοιχείων σε δυ-
σπρόσιτες ανατομικές περιοχές. Η πα-
ραπάνω διαδικασία μπορεί να οδηγήσει
στην εκ νέου δημιουργία διατροφικών
πηγών για τις λοιμογόνες εστίες μικρο-
βίων, που δεν μπορούν να εξαλειφθούν
πλήρως μετά τη χημικομηχανική επεξερ-
γασία των ριζικών σωλήνων. 
Η έλλειψη ερευνητικών δεδομένων στη
διεθνή βιβλιογραφία για τη διαλυτική
ικανότητα των προϊόντων του διαλύμα-
τος ΗΕΥ καθιστά αναγκαία την περαι-
τέρω διερεύνηση επί του θέματος στον
τομέα της ενδοδοντολογίας και μάλιστα
με πρωτόκολλα που ανταποκρίνονται
στις συνθήκες που επικρατούν εντός των
ριζικών σωλήνων.
Κατά τη χρήση των υγρών διακλυσμού,
οι αλληλεπιδράσεις τους κατά την επαφή
τους με την οδοντίνη είναι αναπόφευ-
κτες. Μάλιστα υπάρχει επαρκής τεκμη-
ρίωση για το γεγονός ότι τόσο η χρήση

του NaOCl όσο και του EDTA προκα-
λούν μορφολογικές και δομικές μεταβο-
λές στα επιφανειακά χαρακτηριστικά
της οδοντίνης. Κατά την επαφή του με
την οδοντίνη, το NaOCl προκαλεί απώ-
λεια κολλαγόνου, μαγνησίου και άνθρα-
κα από τους οδοντινικούς κρυστάλλους
υδροξυαπατίτη68 και ελάττωση της μι-
κροσκληρότητας και της αντοχής της σε
φαινόμενα επιφανειακής κόπωσης7-9.
Το EDTA, ως χηλικός παράγοντας, ενώ
συμβάλλει στην απομάκρυνση του ανόρ-
γανου υποστρώματος του smear layer,
επιδρά αρνητικά στη δομή της οδοντίνης
εξαιτίας της απασβεστίωσης του ανόρ-
γανου υποστρώματος κατά τη χήλιση και
δέσμευση ιόντων ασβεστίου69,70.
Το αντικείμενο της μελέτης των αλληλε-
πιδράσεων του διαλύματος ΗΕΥ με την
οδοντίνη βρίσκεται ακόμα σε πολύ πρώ-
ιμο στάδιο. O πολύ περιορισμένος αριθ-
μός μελετών δεν επιτρέπει την εξαγωγή
ασφαλών συμπερασμάτων ως προς το
βαθμό επίδρασης των προϊόντων του
διαλύματος ΗΕΥ στη δομή και τις φυσι-
κομηχανικές ιδιότητες της οδοντίνης.
Παρόλα αυτά, οι Marais10, Qing και
συν.35 επισημαίνουν πως η χρήση ισχυ-
ρών όξινων διαλυμάτων μπορεί να οδη-
γήσει σε απομάκρυνση ιόντων μαγνησί-
ου, άνθρακα από την οδοντίνη, όπως πα-
ρατηρήθηκε προγενέστερα κατά τη χρή-
ση άλλων προτεινόμενων όξινων διαλυ-
μάτων71,72. Συνεπώς, καθίσταται ανα-
γκαία η περαιτέρω διερεύνηση του θέ-
ματος από όλα τα προϊόντα του διαλύμα-
τος ΗΕΥ, τόσο μεμονωμένα όσο και κα-
τά το συνδυασμό τους.                               
Η εκδήλωση βιοσυμβατής δράσης και η
αποφυγή πρόκλησης ανεπιθύμητων
ενεργειών σε βάρος των περιακρορριζι-
κών ιστών και των μαλακών ιστών της
στοματικής κοιλότητας, είναι βασικές
ιδιότητες που πρέπει να πληρούνται από
τα υγρά διακλυσμών που χρησιμοποιού-
νται κατά την ενδοδοντική θεραπεία.
Όπως αναφέρθηκε εισαγωγικά, η χρήση
του διαλύματος NaOCl εγκυμονεί πολ-
λούς κινδύνους και υψηλή πιθανότητα
εκδήλωσης κλινικών παθογνωμονικών
σημείων κυτταροτοξικότητας. Παρόμοια

είναι και τα ερευνητικά δεδομένα που
είναι διαθέσιμα και για το EDTA73-75.
Τα διαθέσιμα βιβλιογραφικά δεδομένα
παρέχουν ενδείξεις πως όλα τα προϊό-
ντα του διαλύματος ΗΕΥ είναι ασφαλή
κατά την εφαρμογή τους, με βάση την
πολυετή κλινική εφαρμογή τους σε Ρω-
σία και Ιαπωνία. Ωστόσο, τα ευρήματα
από την πολυετή εμπειρική εφαρμογή
τους δεν επαρκούν για την καθιέρωση
της εφαρμογής τους στον τομέα της κλι-
νικής ενδοδοντολογίας, αλλά απαιτείται
περισσότερη και πιο εξειδικευμένη διε-
ρεύνηση αναφορικά με τις αλληλεπιδρά-
σεις τους με το ευαίσθητο περιβάλλον
των περιακρορριζικών και περιοδοντι-
κών ιστών.      
Συμπερασματικά, το διάλυμα ΗΕΥ είναι
ένα υποσχόμενο και πιθανώς εναλλακτι-
κό χημικό μέσο, μελλοντικά, στον τομέα
της ενδοδοντολογίας. Τα πρώτα αποτε-
λέσματα των περιορισμένων ωστόσο μέ-
χρι σήμερα ερευνητικών αναφορών εί-
ναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Αναμένο-
νται νεότερα δεδομένα στο προσεχές
μέλλον από τη δημοσίευση περισσότε-
ρων και πιο οργανωμένων εργαστηρια-
κών και κλινικών μελετών.   
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Λεξικό Ενδοδοντικών όρων της ΕΕΕ, 
Εκδόσεις Κισσός, Αθήνα 2004.

Απευαισθητοποίηση – Desensitization Εξάλειψη ή μείωση της
επώδυνης οδοντινικής ευαισθησίας σε διάφορους ερεθιστι-
κούς παράγοντες.

Απογύμνωση – Dehiscence Στενό κατακόρυφο έλλειμμα στη
φατνιακή απόφυση, αντίστοιχα προς τη ρίζα, το οποίο εκτεί-
νεται από τη φατνιακή ακρολοφία προς το ακρορρίζιο. Συνή-
θως εντοπίζεται στην παρειακή ή τη χειλική επιφάνεια της
φατνιακής απόφυσης.

Αποκάλυψη πολφού από τερηδόνα – Carious pulp exposure
Αποκάλυψη του πολφού που δημιουργείται από παραμελημέ-
νη τερηδονική βλάβη η οποία δεν έχει αντιμετωπισθεί εγκαί-
ρως.
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Λεύκανση δοντιών

Λεύκανση δοντιών με ζωντανό πολφό
ΚΚ..ΑΑ..  ΛΛοουυλλοουυδδιιάάδδηηςς**,,  ΑΑ..ΚΚ..  ΛΛοουυλλοουυδδιιάάδδηηςς****

BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

λεύκανση ζωντανών δοντιών, μέσα, μέθοδοι, παρενέργειες

ΛΛέέξξεειιςς--κκλλεειιδδιιάά

bleaching, vital teeth, agents, methods, side effects
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* Αναπλ. Καθηγητής Προληπτικής Οδοντιατρικής, Περιοδοντολο-
γίας και Βιολογίας Εμφυτευμάτων, Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ.
**Οδοντίατρος, Υποψ. Διδάκτωρ Ενδοδοντολογίας, Οδοντιατρική
Σχολή ΑΠΘ.

*Associate Professor, Dept of Preventive Dentistry, School of Dentistry,
Aristotle University of Thessaloniki.
**DDS, PhD Candidate, Dept of Endodontology, School of Dentistry,
Aristotle University of Thessaloniki.

Περίληψη
Η λεύκανση δοντιών με ζωντανό πολφό θεωρείται ως μια
εναλλακτική ενέργεια σε σχέση με τις υπάρχουσες προσθετι-
κές. Θα πρέπει να πραγματοποιείται επιλεκτικά σε ασθενείς
στους οποίους η παρέμβαση αυτή να δικαιολογείται επιστη-
μονικά. Οι οδοντίατροι ως επιστήμονες θα πρέπει να διατη-
ρούμε υψηλό επίπεδο ηθικής και να μην προτείνουμε την αι-
σθητική αποκατάσταση  του χρώματος των δοντιών απλά και
μόνο για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του ασθενή. Η
ανάγκη λεύκανσης των δοντιών αποκλειστικά και μόνο για
την επίτευξη «τέλειου» χαμόγελου και νεανικής εμφάνισης
αμφισβητείται. Βάσει των επιστημονικών δεδομένων υπάρ-
χουν αποδείξεις ότι τα προϊόντα λεύκανσης δοντιών με ζω-
ντανό πολφό παρουσιάζουν διαφορές αποτελεσματικότητας,
λόγω των διαφορετικών συγκεντρώσεων των ενεργών στοι-
χείων, δηλ. του υπεροξειδίου του υδρογόνου και του υπερο-
ξειδίου του καρβαμιδίου. Μελέτες αναφέρουν ότι οι συχνότε-
ρες παρενέργειες κατά τη διάρκεια της λεύκανσης των δο-
ντιών με ζωντανό πολφό είναι η ευαισθησία των δοντιών και
ο ερεθισμός των ούλων, για τις οποίες παρενέργειες θα πρέ-
πει να ενημερώνονται οι ασθενείς. Από τις μέχρι σήμερα
πραγματοποιηθείσες μελέτες αποδεικνύεται ότι η χρήση των
προϊόντων λεύκανσης δοντιών με ζωντανό πολφό είναι ασφα-
λής και αποτελεσματική, αρκεί να ακολουθούνται οι κατά πε-
ρίπτωση οδηγίες του κατασκευαστή. Όμως όλες οι πραγματο-
ποιηθείσες κλινικές μελέτες ήταν σύντομης χρονικής περιό-
δου, χρηματοδοτούμενες από τους κατασκευαστές  και η πλει-
ονότητά τους χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό παρέκκλισης.
Ως εκτούτου, υπάρχει ανάγκη ανεξάρτητων κλινικών μελετών
που να περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό διαφορετικών πληθυ-
σμιακών ομάδων καθώς επίσης και ανάγκη μελέτης τυχόν πα-
ρενεργειών από μακροχρόνια χρήση.

Summary
Bleaching of vital teeth

K. Louloudiadis*, A. Louloudiadis**

Bleaching of vital teeth must be regarded as alternative to other
dental procedures such as laminates and full crown therapy.
Bleaching must be used selectively  only for patients where such
treatment could be professionally justified. We, as professionals,
must maintain high ethical standards and not recommend
cosmetic adjustment of tooth color just to comply with patients’
demands. The use of bleaching solely to achieve a “perfect” smile
and a youthful look is thus questionable. Based on the available
scientific data, there is evidence that bleaching agents show
differences in efficacy, mainly due to the levels of active
ingredients, hydrogen peroxide and carbamide peroxide. The
available data suggest that external bleaching is safe and effective
if the manufacturer’s directions are followed but there is also
need to evaluate possible long-term harmful effects. Several
studies have reported frequent side effects of tooth sensitivity
and gingival irritation and patients must be informed about this.
However all clinical trials conducted so far have been short term
and the majority of them are judged to be at high risk of bias and
were sponsored or conducted by the manufacturers. Therefore,
there is a need for large scale and independent clinical investiga-
tions, including participants representing diverse populations. 

Ενδοδοντολογία 3 (2): 159-170, 2008 Endodontologia 3 (2): 159-170, 2008



1. Εισαγωγή
Η δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης και
επικοινωνίας έχει συμβάλλει στη συνεχή
βελτίωση της γνώσης σε πολλά θέματα
μεταξύ των οποίων είναι η υγεία και η
αισθητική, γεγονός που έχει ως αποτέλε-
σμα την αύξηση της αναζήτησης σύγχρο-
νων αισθητικών οδοντιατρικών παρεμ-
βάσεων1,2. Ιστορικά, η επίτευξη ενός αι-
σθητικά αποδεκτού χαμόγελου απαιτού-
σε εκτεταμένη προσθετική παρέμβαση
υψηλού κόστους. Τα τελευταία 15-20
χρόνια νέες τεχνολογίες επιτρέπουν στο
γενικό οδοντίατρο να αντιμετωπίζει
πολλά περίπλοκα αισθητικά προβλήμα-
τα με πλέον απλές και οικονομικές πα-
ρεμβάσεις, μία από τις οποίες, η λεύκαν-
ση δοντιών με ζωντανό πολφό, είναι μια
εναλλακτική μη χειρουργική μέθοδος
που διατηρεί την ακεραιότητα των σκλη-
ρών οδοντικών ιστών. Όμως η παρέμβα-
ση αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται
σε περιπτώσεις που αιτιολογείται επι-
στημονικά η εφαρμογή της3,4.
Η δυσχρωμία των δοντιών, ιδιαίτερα
στην πρόσθια περιοχή του στόματος, δη-
μιουργεί σημαντικό αισθητικό πρόβλη-
μα5,6, ποικίλης  αιτιολογίας, εμφάνισης,
εντοπισμού, και βαρύτητας. Η δυσχρω-
μία αυτή μπορεί να ταξινομηθεί σε ενδο-
γενή, εξωγενή ή συνδυασμό αυτών7. Η
ενδογενής δυσχρωμία μπορεί να προ-
κληθεί από την προσρόφηση χρωμοφό-
ρων στοιχείων στην οδοντίνη και αδαμα-
ντίνη κατά την περίοδο ανάπτυξης των
δοντιών ή μετά την ανατολή αυτών. Η
έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσεις φθο-
ρίου, η χορήγηση τετρακυκλίνης, οι κλη-
ρονομικές ανωμαλίες ανάπτυξης, και το
τραύμα σε αναπτυσσόμενο δόντι μπορεί
να προκαλέσουν δυσχρωμία πριν την
ανατολή των δοντιών. Μετά την ανατολή
του δοντιού, η αύξηση της ηλικίας, η νέ-
κρωση του πολφού και ιατρογενείς πα-
ρεμβάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε εν-
δογενή δυσχρωμία. Τέλος, διάφορα δια-
τροφικά είδη, όπως ο καφές, το τσάι, το
κόκκινο κρασί και ο καπνός, θεωρού-
νται αιτιολογικοί παράγοντες εξωγενούς
δυσχρωμίας5,8. Όπως γίνεται αντιληπτό,

ο μεγάλος αριθμός των αιτίων πρόκλη-
σης δυσχρωμίας απαιτεί λεπτομερή διά-
γνωση η οποία θα καθορίσει τη μέθοδο
αντιμετώπισης της κατάστασης και το
ρυθμό και βαθμό βελτίωσης του χρώμα-
τος των δοντιών, καθώς ορισμένες δυ-
σχρωμίες αντιμετωπίζονται ευκολότερα
από άλλες9,10.  
Σκοπός της παρούσας  βιβλιογραφικής
ανασκόπησης είναι η αξιολόγηση των
βιολογικών επιδράσεων στους σκληρούς
οδοντικούς ιστούς, τον πολφό και το
βλεννογόνο του στόματος και η σημασία
του ελέγχου των παρενεργειών από τη
χρήση προϊόντων λεύκανσης δοντιών με
ζωντανό πολφό.

2. Ενδείξεις 
Αν και η λεύκανση των δοντιών θεωρεί-
ται ασφαλής και αποτελεσματική διαδι-
κασία βελτίωσης της αισθητικής εμφάνι-
σης των δοντιών ((ΕΕιικκ.. 11)), εντούτοις πολ-
λές περιπτώσεις δυσχρωμικών δοντιών
δεν ενδείκνυνται για λεύκανση. Η λεύ-
κανση των δοντιών αντενδείκνυται σε
ασθενείς με ευαισθησία των δοντιών11,
σε παιδιά με ευρείς πολφούς ή σε ασθε-
νείς με ρωγμές ή έντονες αποτριβές των
δοντιών ή εκτεθειμένες επιφάνειες των

ριζών12, σε εγκύους ή σε μητέρες ευρι-
σκόμενες σε περίοδο γαλουχίας ή σε
άτομα με αλλεργία στα προϊόντα λεύ-
κανσης13,14. 

3. Χημικά μέσα 
Η πλειονότητα των μελετών περιλαμβά-
νει τη χρήση υπεροξειδίου του υδρογό-
νου ή του καρβαμιδίου, αν και έχουν
χρησιμοποιηθεί και άλλα οξυγονούχα
μέσα για την αποτελεσματικότητα των
οποίων υπάρχουν  περιορισμένα ερευ-
νητικά αποτελέσματα15-17. Το Η2Ο2

ενεργεί ως ένα ισχυρό οξυγονούχο μέ-
σον με τη δημιουργία ελεύθερων ρι-
ζών18, μορίων ενεργού οξυγόνου (οξυ-
γόνο εν τω γεννάσθαι) και ανιόντων
υπεροξειδίου του υδρογόνου19. Καθώς
το υπεροξείδιο διαχέεται στους οδοντι-
κούς ιστούς, αντιδρά με οργανικά χρω-
μοφόρα στοιχεία που βρίσκονται εντός
της δομής του δοντιού με αποτέλεσμα τη
μείωση της δυσχρωμίας4,6,20-22. Το υπε-
ροξείδιο του καρβαμιδίου όταν έρθει σε
επαφή με νερό διασπάται σε υπεροξεί-
διο του υδρογόνου και ουρία, η οποία
επιπλέον διασπάται σε διοξείδιο του άν-
θρακα και αμμωνία. Υπεροξείδιο του
καρβαμιδίου  10% (w/w) περιέχει 3,3%
(w/w) Η2Ο2

23. Η αποτελεσματικότητα
και των δύο αυτών μέσων είναι παρό-
μοια24-26. Τέλος, κυκλοφορεί στο εμπό-
ριο προϊόν  για χρήση στο σπίτι ελεύθε-
ρο υπεροξειδίου, το οποίο περιέχει ένα
καταχωρημένο υλικό με την ονομασία
hydroxylite καθώς επίσης γλυκερίνη, νε-
ρό, και κελουλόζη. Ενδείκνυται για χρή-
ση σε ασθενείς που έχουν εμπειρία πολ-
φικής ευαισθησίας ή ερεθισμού των ού-
λων μετά από χρήση προϊόντων υπερο-
ξειδίου, καθώς επίσης και σε ασθενείς
που εκδηλώνουν έντονο ενδιαφέρον
αποφυγής χρήσης προϊόντων που δημι-
ουργούν ελεύθερες ρίζες από το υπερο-
ξείδιο23. 

4. Μηχανισμός δράσης
Ο μηχανισμός δράσης των προϊόντων
λεύκανσης δοντιών με ζωντανό πολφό
δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητός27.
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Δεδομένα μελετών αναφέρουν διάχυση
του υπεροξειδίου διαμέσου της αδαμα-
ντίνης έως την οδοντίνη21,22. Το αποτέ-
λεσμα της διαδικασίας λεύκανσης εξαρ-
τάται κύρια από τη συγκέντρωση του
λευκαντικού μέσου, την ικανότητά του
να αντιδρά με τα χρωμοφόρα μόρια κα-
θώς επίσης τη διάρκεια και τον αριθμό
των επιθήξεων4. Υψηλές συγκεντρώσεις
Η2Ο2 απαιτούν μικρότερο αριθμό εφαρ-
μογών28. 
Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθη-
καν σε εργαστηριακή μελέτη όπου συ-
γκρίθηκε η αποτελεσματικότητα γέλης
υπεροξειδίου του καρβαμιδίου συγκε-
ντρώσεων 5%, 10% και 16% και αποδεί-
χθηκε ότι η λεύκανση ήταν ταχύτερη στη
συγκέντρωση 16%, όμως η αποτελεσμα-
τικότητα της συγκέντρωσης 5% ήταν πα-
ρόμοια με τη συγκέντρωση 16% όταν
επιμηκύνθηκε ο χρόνος εφαρμογής24.
Κλινική μελέτη με τη χρήση προκατα-
σκευασμένων δισκαρίων απέδειξε ότι
μετά από δύο βδομάδες χρήση, η συγκέ-
ντρωση 15% γέλης υπεροξειδίου του
καρβαμιδίου είναι αποτελεσματικότερη
από ότι η συγκέντρωση 10%25, όμως
όταν ο χρόνος εφαρμογής επεκτάθηκε
στις 6 βδομάδες δεν παρατηρήθηκε στα-
τιστικά σημαντική διαφορά29. Μελέτη
λεύκανσης δυσχρωμιών τετρακυκλίνης
διάρκειας 6 μηνών με τη χρήση 20% υπε-
ροξειδίου του καρβαμιδίου αναφέρει
αύξηση του ρυθμού λεύκανσης τον πρώ-
το μήνα σε σχέση με συγκεντρώσεις 15%
και 10%30. Όμως οι υψηλές συγκεντρώ-
σεις παρουσιάζουν μειονεκτήματα, ό-
πως είναι η εκδήλωσης υψηλών ποσο-
στών ευαισθησίας και η μεγαλύτερη πε-
ρίοδος αναμονής για την σταθεροποίηση
του χρώματος, γεγονός που έχει ως απο-
τέλεσμα την καθυστέρηση εφαρμογής
επιπλέον αισθητικών ενεργειών (εμφρά-
ξεων)26,29,30.  Έχει αποδειχθεί ότι ο ρυθ-
μός των χημικών αντιδράσεων αυξάνει
με την αύξηση της θερμοκρασίας, π.χ.
αύξηση της θερμοκρασίας κατά 10°C δι-
πλασιάζει το ρυθμό αντίδρασης27. Ό-
μως, η υπερβολική αύξηση της θερμο-
κρασίας μπορεί να προκαλέσει μη ανα-
στρέψιμες βλάβες στο πολφό31. Επίσης

έχει μελετηθεί η δυνατότητα φωτοδρα-
στηριότητας των μέσων λεύκανσης δο-
ντιών με ζωντανό πολφό, αλλά τα αποτε-
λέσματα  είναι περιορισμένα και αμφι-
λεγόμενα32-35. Τέλος, αν και η παρουσία
του επίκτητου υμένα και της βακτηρια-
κής πλάκας θεωρητικά θα έπρεπε να
μειώνει τη δραστηριότητα του υπεροξει-
δίου, μελέτες όμως απέδειξαν ότι η πα-
ρουσία αυτών των δύο παραγόντων στην
επιφάνεια των δοντιών έχει ελάχιστη
συμβολή στον περιορισμό της δράσης
των προϊόντων εξωτερικής λεύκανσης
των δοντιών36,37.

5. Μέθοδοι
Οι αποδεκτές μέθοδοι λεύκανσης δο-
ντιών με ζωντανό πολφό είναι:
1. Η εφαρμοζόμενη από τον οδοντίατρο

– χρήση υψηλής συγκέντρωσης υπερο-
ξειδίου του υδρογόνου (από 20% έως
35%), ή υπεροξειδίου του καρβαμιδί-
ου (από 35% έως 40%), για 20 -30
ανά εφαρμογή η οποία συχνά ενισχύε-
ται  με θερμική ή φωτεινή πηγή. Το
λευκαντικό μέσον τοποθετείται στις
επιφάνειες των δοντιών και η διαδι-
κασία βρίσκεται σε συνεχή παρακο-
λούθηση ώστε να αποφεύγεται η επα-
φή του με τους μαλακούς στοματικούς
ιστούς, και ως εκτούτου αποφεύγεται
η κατάποση ελάχιστης ή και καθόλου
ποσότητας του μέσου. Συνήθως απαι-
τούνται 3-10 εφαρμογές ανάλογα του
είδους και του βαθμού της δυσχρω-
μίας.

2. Η επιβλεπόμενη από τον οδοντίατρο -
χρήση ατομικών δισκαρίων με υψηλής
συγκέντρωσης υπεροξειδίου του
υδρογόνου ή υπεροξειδίου του καρ-
βαμιδίου (35% έως 40%) που τα φέρει
ο ασθενής για 30  έως 2 ώρες ενώ βρί-
σκεται στο ιατρείο, φυσικά μετά από
προστασία των μαλακών μορίων του
στόματος38,39.

3. Η χορηγούμενη από τον οδοντίατρο -
γνωστή ως λεύκανση στο σπίτι κατά τη
διάρκεια της νύχτας - ο ασθενής
εφαρμόζει γέλη υπεροξειδίου του
υδρογόνου συγκέντρωσης 4,5 - 7,5% ή

υπεροξειδίου του καρβαμιδίου συγκέ-
ντρωσης 10-22% σε ατομικά δισκά-
ρια23,40,41 διάρκειας μερικών ωρών το
24ωρο. Κατά τη μέθοδο αυτή αναπό-
φευκτα το μέσον έρχεται σε επαφή με
τους μαλακούς στοματικούς ιστούς για
αρκετές ώρες και είναι φυσικό επακό-
λουθο ο ασθενής να καταπίνει μικρές
ποσότητες του υλικού42. Εάν το υλικό
είναι χαμηλής συγκέντρωσης δεν προ-
καλεί βλαπτικές δράσεις43-45, αλλά
στην περίπτωση υλικού υψηλής συγκέ-
ντρωσης μπορεί να προκληθούν βιο-
λογικές βλάβες46,47, οι οποίες όμως
αποκαθίστανται από τους υπάρχοντες
φυσιολογικούς μηχανισμούς48. Με τη
μέθοδο αυτή η διαδικασία διαρκεί πε-
ρίπου 2-6 εβδομάδες.

4. Η ελεύθερη επιλογή προϊόντων ποικί-
λης συγκέντρωσης (συνήθως χαμηλής
συγκέντρωσης 3-6%) υπεροξειδίου
του υδρογόνου ή του καρβαμιδίου με
την χρήση προκατασκευασμένων δι-
σκαρίων ή η χρήση ταινιών ή μέσων
επάλειψης που εφαρμόζονται απο τον
ασθενή. Τα μέσα αυτά απαιτούν
εφαρμογή 2 φορές ημερησίως για πε-
ρισσότερο από 2 εβδομάδες, αλλά εί-
ναι αμφιλεγόμενης αποτελεσματικό-
τητας49-52.

6. Παρενέργειες
Ο όρος «ασφάλεια» ενός φαρμακευτι-
κού μέσου αφορά την κλινική ασφάλεια,
η οποία διακρίνεται σε επιδράσεις στις
φυσικές ιδιότητες των σκληρών οδοντι-
κών ιστών (σκληρότητα, μορφολογία
επιφάνειας αδαμαντίνης  κ.ά.), σε άμε-
σες βιολογικές αντιδράσεις (ευαισθησία
δοντιών και ουλικός ερεθισμός) και σε
μακροχρόνιες βιολογικές αντιδράσεις
(κυτταροτοξικότητα, καρκινογένεση)53.
Ως εκ τούτου, ανεξάρτητα από την εφαρ-
μοζόμενη μέθοδο λεύκανσης των δο-
ντιών, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα
διατήρησης της ακεραιότητας των σκλη-
ρών οδοντικών ιστών, της ζωτικότητας
του πολφού, των περιοδοντικών ιστών
και αποφυγής γενικών αντιδράσεων.
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66..11..  ΒΒλλααππττιικκέέςς  δδρράάσσεειιςς  σσττοονν  πποολλφφόό  κκααιι
σσττοουυςς  σσκκλληηρροούύςς  οοδδοοννττιικκοούύςς  ιισσττοούύςς

6.1.1. Πολφική ευαισθησία 

Η πολφική ευαισθησία είναι μια συνή-
θης παρενέργεια της λεύκανσης δοντιών
με ζωντανό πολφό54. Η ευαισθησία εκ-
δηλώνεται περίπου την πρώτη βδομάδα
της διαδικασίας λεύκανσης και διαρκεί
περίπου 3-5 ημέρες μετά τη διακοπή της
διαδικασίας λεύκανσης55-57, αλλά έχει
αναφερθεί και διάρκεια ευαισθησίας
μεγαλύτερη των 39 ημερών55,56. Δεδομέ-
να κλινικών μελετών αναφέρουν ότι  η
χρήση υπεροξειδίου του καρβαμιδίου
συγκέντρωσης 10% προκαλεί ευαισθη-
σία σε ποσοστό 15-100% των ασθε-
νών55,56,58,59, και σε περίπτωση συνδυα-
σμού χρήσης στο ιατρείο υπεροξειδίου
του υδρογόνου και θερμικής πηγής το
ποσοστό ευαισθησίας κυμαίνεται μεταξύ
67-78% των ασθενών12. Οι μηχανισμοί
στους οποίους οφείλεται η ευαισθησία
δεν έχουν πλήρως διευκρινισθεί. Σε in
vitro μελέτες αποδείχθηκε ότι το υπερο-
ξείδιο διαπερνά την αδαμαντίνη και
οδοντίνη και εισέρχεται στον πολφικό
θάλαμο60 και ότι η διείσδυση είναι ισχυ-
ρότερη σε δόντια με έμφραξη από ό,τι
σε άθικτα δόντια61. Η ποσότητα υπερο-
ξειδίου που ανιχνεύτηκε στον πολφικό
θάλαμο σχετίζεται με τη συγκέντρωση
του υπεροξειδίου στο χρησιμοποιούμενο
μέσο60-62. Όμως η συγκέντρωση του
υπεροξειδίου στον πολφικό ιστό δεν εί-
ναι ικανή να επηρεάσει τη δραστηριότη-
τα των ενζύμων του πολφού27,63. Η πα-
ρατήρηση αυτή επιβεβαιώνει αποτελέ-
σματα προηγούμενων μελετών64,65 μια
από τις οποίες αναφέρει ότι 78% των
ασθενών εκδήλωσαν ευαισθησία στο
κρύο και διαλείποντα αυτόματο πόνο
διάρκειας μίας ημέρας μετά τη θεραπεία
με υπεροξείδιο του υδρογόνου συγκέ-
ντρωσης 35% και χρήση θερμικής πη-
γής66. Μελέτη σε σκύλους απέδειξαν ότι
το υπεροξείδιο του υδρογόνου σε συν-
δυασμό ή όχι με θερμική πηγή επιφέρει
αλλαγές στις οδοντοβλάστες, στην ενα-
πόθεση οδοντίνης και εκδήλωση φλεγ-

μονής 3 - 15 μέρες μετά τη λεύκανση και
ότι οι πολφικές αλλαγές αντιστράφηκαν
60 μέρες μετά το πέρας της εφαρμο-
γής67. Σε μελέτη με τη χρήση υπεροξει-
δείου του υδρογόνου και θερμικής πη-
γής διάρκειας ανά επίσκεψη 15 - 45  για
2 μήνες εφαρμοζόμενη κάθε 15 μέρες
και εξαγωγή των δοντιών την 13η, 62η
και 92η ημέρα μετά το πέρας των εφαρ-
μογών, η ιστολογική εξέταση του πολ-
φού απέδειξε παθολογικές αλλαγές στη
μορφολογία των οδοντοβλαστών και την
εναπόθεση οδοντίνης τόσο την 13η όσο
και την 62η μέρα και  ότι η βαρύτητα των
αλλαγών σχετίζεται με τη διάρκεια της
θεραπείας. Αποκατάσταση των βλαβών
παρατηρήθηκε 3 μήνες μετά την τελευ-
ταία θεραπεία68. Ιστολογική εξέταση
του πολφού μετά τη λεύκανση των δο-
ντιών στο σπίτι με 10% υπεροξείδιο του
καρβαμιδίου αποδεικνύει ελαφρές φλε-
γμονώδεις αντιδράσεις στο 30% των δο-
ντιών μετά από 4 και 14 μέρες εφαρμο-
γής διάρκειας περίπου δυο βδομάδων69.
Για τη μείωση της πιθανότητας δημιουρ-
γίας ευαισθησίας θα πρέπει να αποφεύ-
γεται η αναισθητοποίηση των δοντιών
του ασθενή κατά την εφαρμογή της με-
θόδου λεύκανσης των δοντιών στο ια-
τρείο ώστε να αντιλαμβάνεται την πρό-
δρομη εκδήλωση ευαισθησίας, ενώ κατά
την εφαρμογή της μεθόδου λεύκανσης
στο σπίτι ο ασθενής θα πρέπει να ενημε-
ρώνεται για την περίπτωση εκδήλωσης
ευαισθησίας και ανάλογα της έντασης
να ενεργεί κατάλληλα. Στην περίπτωση
εκδήλωσης ευαισθησίας υπάρχει ένα
αριθμός ενεργειών αντιμετώπισής της
που περιλαμβάνουν παθητική ή ενεργό
παρέμβαση.
• Η παθητική παρέμβαση περιλαμβάνει

μείωση του χρόνου και της συχνότητας
εφαρμογής της διαδικασίας ή ακόμη
και διακοπή αυτής  για μία ή περισσό-
τερες μέρες ώστε να ανακάμψει η
αντίδραση του πολφού. Με το πέρας
της ευαισθησίας επαναλαμβάνεται η
διαδικασία.

• Η ενεργός παρέμβαση περιλαμβάνει
την τοπική εφαρμογή φαρμακευτικών
μέσων (φθόριο, αντιφλεγμονώδη) το-

ποθετούμενων στα δισκάρια λεύκαν-
σης των δοντιών ή απευαισθητοποιητι-
κής οδοντόκρεμας57. Το φθόριο ενερ-
γεί ως αποφρακτικό μέσο των οδοντι-
νοσωληναρίων και ανακόπτει τη δια-
περατότητα του μέσου λεύκανσης προς
τον πολφό. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή
φθορίου πριν την έναρξη της διαδικα-
σίας λεύκανσης μειώνει την πιθανότη-
τα εκδήλωσης ευαισθησίας70. Αμεσό-
τερη αντιμετώπιση της ευαισθησίας
απαιτεί την τοπική εφαρμογή 3% - 5%
γέλης νιτρικού καλίου με τη χρήση του
δισκαρίου λεύκανσης για 30’-60’ κα-
θώς το μέσον αυτό διεισδύει στο πολ-
φό μέσω της αδαμαντίνης και οδοντί-
νης και εκδηλώνει την απευαισθητο-
ποιητική του δράση στη μεταβίβαση
του νευρικού ερεθίσματος. Το νιτρικό
κάλιο προστίθεται σε οδοντόκρεμες
και σε ορισμένα μέσα λεύκανσης, αλ-
λά για να εκδηλώσει τη δράση του μέ-
σω της οδοντόκρεμας απαιτείται χρό-
νος 2 εβδομάδων58,70. 

Από τα ανωτέρω γίνεται αντιληπτό ότι η
αντίδραση του πολφού στη δράση των
μέσων εξωτερικής λεύκανσης των δο-
ντιών ποικίλει τόσο μεταξύ των ατόμων
όσο και των δοντιών. Αν και η διάχυση
των μέσων λεύκανσης προς στον πολφι-
κό ιστό μπορεί να προκαλέσει ευαισθη-
σία, ο πολφός παραμένει υγιής και η ευ-
αισθησία αποκαθίσταται πλήρως. Τέλος,
επειδή η  ευαισθησία των δοντιών είναι
ένα σύνηθες σύμπτωμα σε ασθενείς  με
υφίζηση των ούλων59, ως εκτούτου οι
ασθενείς αυτοί βρίσκονται σε υψηλότε-
ρο κίνδυνο εκδήλωσης εντονότερης ευ-
αισθησίας από την εξωτερική λεύκανση
των δοντιών, γεγονός που θα πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη πριν την έναρξη ε-
φαρμογής εξωτερικής λεύκανσης.

6.1.2. Σκληρότητα αδαμαντίνης και οδο-
ντίνης

Η επίδραση του υπεροξειδίου του υδρο-
γόνου ή του υπεροξειδίου του καρβαμι-
δίου στις φυσικές ιδιότητες των σκληρών
οδοντικών ιστών (αδαμαντίνη-οδοντίνη)
έχουν μελετηθεί κύρια σε in vitro μελέ-
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τες σε συγκεντρώσεις 5,3 - 38% και 10 -
37% αντίστοιχα71. Η μέτρηση της επιφα-
νειακής μικροσκληρότητας είναι μια
απλή μέθοδος που προσδιορίζει τις μη-
χανικές ιδιότητες της επιφάνειας της
αδαμαντίνης και οδοντίνης και σχετίζε-
ται με την απώλεια ή προσρόφηση ιχνο-
στοιχείων στη δομή των σκληρών οδοντι-
κών ιστών. Μείωση της μικροσκληρότη-
τας της αδαμαντίνης παρατηρήθηκε με-
τά απο 15// εφαρμογής 30% υπεροξειδίου
του υδρογόνου72. Όμως τα αποτελέσμα-
τα αυτής της μελέτης δεν θα πρέπει να
ληφθούν υπόψη καθώς οι ερευνητές
χρησιμοποίησαν υπεροξείδιο του υδρο-
γόνου με pH 3,0 το οποίο προκάλεσε
διάβρωση στην αδαμαντίνη73. Ελαφρά
μείωση της μικροσκληρότητας της αδα-
μαντίνης παρατηρήθηκε μετά από χρήση
τριών διαφορετικών μέσων υπεροξειδί-
ου του καρβαμιδίου συγκέντρωσης 10%
(6 ώρες ημερησίως για 16 μέρες)  με pH
4,3 – 5,574. Αλλά η μελέτη αυτή δεν ανα-
φέρει τον τρόπο διατήρησης των δοκι-
μίων μεταξύ των εφαρμογών ώστε είναι
άγνωστο αν τα δοκίμια υπέστησαν κά-
ποια μορφή επαναλάτωσης. Παρόμοια
μείωση της μικροσκληρότητας της αδα-
μαντίνης παρατηρήθηκε μετά από 24
ωρών χρήσης υπεροξειδίου του υδρογό-
νου 30%, αλλά στη μελέτη αυτή δεν ανα-
φέρεται ο βαθμός οξύτητας του διαλύμα-
τος και η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε
ανιχνεύει αλλαγές μικροσκληρότητας
στα εξωτερικά 200 nm, και, ως εκ τού-
του, τα αποτελέσματα της μελέτης δεν
θεωρούνται κλινικής σημασίας75. Εργα-
στηριακή μελέτη αναφέρει μικρή μείωση
της μικροσκληρότητας της επιφάνειας
της αδαμαντίνης μετά από επίδραση
35% υπεροξειδίου του υδρογόνου ή υπε-
ροξειδίου του καρβαμιδίου η οποία
όμως αποκαταστάθηκε μετά από εφαρ-
μογή διαλύματος φθορίου 0,05%76. Επί-
σης ελαφρά μείωση της μικροσκληρότη-
τας της αδαμαντίνης παρατηρήθηκε με-
τά από 8 ώρες ημερησίως για 42 μέρες
10% υπεροξειδίου του καρβαμιδίου η
οποία αποκαταστάθηκε στην αρχική της
τιμή μετά από 7 μέρες σε διάλυμα ενα-
λάτωσης77. In situ μελέτες αναφέρουν

ελαφρά μείωση της μικροσκληρότητας
μετά από εφαρμογή υπεροξειδίου του
καρβαμιδίου συγκέντρωσης 37% στο ια-
τρείο (30// x 2 φορές για 3 ημέρες),  με
παράλληλη χρήση στο σπίτι 10% υπερο-
ξειδίου του καρβαμιδίου (6 ώρες για 21
ημέρες). Η διαφορά όμως που παρατη-
ρήθηκε δεν ήταν σημαντική σε σχέση με
τους μάρτυρες και οι ερευνητές θεώρη-
σαν ότι η παρατηρηθείσα μείωση της μι-
κροσκληρότητας δεν θεωρείται κλινικά
σημαντική78,79. 
Όσον αφορά την επίδραση στη μικρο-
σκληρότητα της οδοντίνης δεν παρατη-
ρήθηκαν σημαντικές αλλαγές με προϊό-
ντα λεύκανσης διαφορετικής συγκέ-
ντρωσης ή χρόνου δράσης80-82. Παροδι-
κή μείωση της μικροσκληρότητας της
οδοντίνης παρατηρήθηκε σε μερικές με-
λέτες αλλά επανήλθε στην προτέρα κα-
τάσταση μετά απο μία περίοδο επαναλά-
τωσης ή χρήσης φθοριούχου διαλύματος
0,05%82,83. Σημαντική μείωση της μικρο-
σκληρότητας της οδοντίνης παρατηρήθη-
κε μετά από 24-27 ώρες χρήσης 30%
υπεροξειδίου του υδρογόνου84,85, όμως
η οξύτητα του μέσου και στις δύο μελέ-
τες ήταν 2,0 και οι παρατηρούμενες αλ-
λαγές στη μικροσκληρότητα της οδοντί-
νης οφείλονται στο χαμηλό pH. Καθώς
το υπεροξείδιο διαχέεται διαμέσου της
αδαμαντίνης προς την ένωση αδαμαντί-
νης – οδοντίνης, in vitro μελέτες δεν
αναφέρουν μείωση της μικροσκληρότη-
τας της υποεπιφανειακής στιβάδας αδα-
μαντίνης και οδοντίνης51,86-90. Το συμπέ-
ρασμα των μελετών αυτών είναι ότι η
μείωση της μικροσκληρότητας «εντοπί-
ζεται στις επιφανειακές στιβάδες της
αδαμαντίνης» και προτείνουν τη χρήση
φθορίου για τη μείωση των συνεπειών
από τη χρήση των μέσων λεύκανσης των
δοντιών, κύρια στη μικροσκληρότητα της
αδαμαντίνης.
Συμπερασματικά, η πλειονότητα των με-
λετών αποδεικνύει ότι το υπεροξείδιο
του υδρογόνου ή του καρβαμιδίου δεν
έχουν σημαντικές βλαπτικές δράσεις στη
μικροσκληρότητα της αδαμαντίνης και
οδοντίνης. 

6.1.3. Μορφολογία αδαμαντίνης 

Οι μορφολογικές μεταβολές της επιφά-
νειας της αδαμαντίνης μετά από τη λεύ-
κανση των δοντιών έχουν μελετηθεί τό-
σο in vivo όσο και  in vitro. Εργαστηρια-
κές μελέτες αναφέρουν αλλαγές στην
μορφολογία της αδαμαντίνης μετά από
εφαρμογή υπεροξειδίου του υδρογόνου
ή του καρβαμιδίου τις οποίες περιγρά-
φουν ως ελαφρές εντοπισμένες πορώ-
δεις περιοχές91 έως και επουσιώδεις92-94,
και ότι η χρήση 10% υπεροξειδίου του
καρβαμιδίου προκαλεί αφαλάτωση της
επιφανειακής στιβάδας της αδαμαντίνης
σε βάθος έως 50μm77,88,91,95-97. Ανάλυση
σε υπέρυθρο φασματοσκόπιο απέδειξε
ότι η in vitro εφαρμογή  35% υπεροξει-
δίου του καρβαμιδίου για 30  ημερησίως
διάρκειας 4 ημερών προκαλεί αλλαγή
της ανόργανης σύνθεσης της αδαμαντί-
νης ενώ συγκεντρώσεις 10% και 16%
δεν προκαλούν κάποια αλλαγή98.Υψη-
λότερη συγκέντρωση υπεροξειδίου του
καρβαμιδίου θεωρείται βλαπτική για την
ακεραιότητα της επιφάνειας της αδαμα-
ντίνης, αλλά η βλάβη είναι μικρότερη
από ό,τι μετά την αφαλάτωση με φωσφο-
ρικό οξύ99. Μελέτη αναφέρει αλλαγές
εντός των φυσιολογικών ορίων μετά από
εφαρμογή για 20// υπεροξειδίου του
υδρογόνου συγκέντρωσης 35% και στη
συνέχεια για 12 ώρες ημερησίως για
εφαρμογή 7 ημερών 10% υπεροξειδίου
του καρβαμιδίου100. Μελέτες ηλεκτρονι-
κού μικροσκοπίου δεν απέδειξαν σημα-
ντικές αλλαγές στη μορφολογία της επι-
φάνειας της αδαμαντίνης μετά από λεύ-
κανση των δοντιών, ακόμη και αν χρησι-
μοποιήθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις
υπεροξειδίου του υδρογόνου ή του καρ-
βαμιδίου 35%39,96,101-104. Δόντια που υ-
πέστησαν λεύκανση in vivo με 35% υπε-
ροξειδίου του καρβαμιδίου (30 ημερη-
σίως για 14 ημέρες) απώλεσαν τη ζώνη
της μη πρισματικής αδαμαντίνης και η
βλάβη δεν αποκαταστάθηκε ακόμη και
μετά το πέρας τριών μηνών105. Κλινική
μελέτη106 επιβεβαιώνει τα εργαστηρια-
κά αποτελέσματα μετά από 14 ημέρες
θεραπεία με 10% υπεροξειδίου του καρ-
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βαμιδίου και μετά από 6 μήνες επανεξέ-
ταση. Ενώ αντίστοιχη κλινική μελέτη107

αναφέρει μικρή πορώδη εκδήλωση στην
επιφάνεια της αδαμαντίνης μετά από 14
ημέρες θεραπεία με 10% υπεροξειδίου
του καρβαμιδίου, η κατάσταση όμως α-
ποδείχθηκε αναστρέψιμη 3 μήνες μετά
το πέρας της θεραπείας. Προϊόντα λεύ-
κανσης χαμηλού pH (4,3-4,9) αποδεί-
χθηκε ότι προκαλούν βαριές αλλοιώσεις
στη μορφολογία της αδαμαντίνης108,109,
οι οποίες όμως οφείλονται στο είδος του
οξέος και στην τιμή του pH των προϊό-
ντων και ότι οι περιγραφόμενες αλλοιώ-
σεις οφείλονται σε διαβρωτικές εξεργα-
σίες και όχι στη δράση του υπεροξειδί-
ου110-112.  Τέλος, in vitro μελέτες αναφέ-
ρουν ότι η χρήση υπεροξειδίου συμβάλ-
λει στην αδροποίηση και αφαλάτωση της
επιφάνειας της αδαμαντίνης87,113,114.
Όμως, λόγω της προστατευτικής δράσης
του σάλιου, δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι
οι παρενέργειες αυτές εκδηλώνονται
κλινικά63,80,102,115. Για το λόγο αυτό τα
προϊόντα λεύκανσης δοντιών με ζωντα-
νό πολφό δεν θα πρέπει να χρησιμοποι-
ούνται σε ασθενείς με μειωμένη ροή σά-
λιου ή παρουσίας άλλων παραγόντων
που μπορούν να συμβάλουν στη διάβρω-
ση ή αποτριβή των σκληρών οδοντικών
ιστών51,87. Η κλινική εμπλοκή αυτών των
ευρημάτων είναι ότι τα δόντια είναι πιο
ευαίσθητα στην εξωτερική δυσχρωμία
μετά τη λεύκανση λόγω της αυξημένης
επιφανειακής τραχύτητας4. 

6.1.4. Χημική σύνθεση της επιφάνειας
της αδαμαντίνης

Η έκθεση για 120 ώρες σε 30% υπερο-
ξειδίου του υδρογόνου ή για 6 ώρες ημε-
ρησίως για 14 μέρες σε 10% υπεροξειδί-
ου του καρβαμιδίου δεν επιφέρουν αλ-
λαγές στη χημική σύνθεση της επιφάνει-
ας της αδαμαντίνης22,116. Η χρήση υπε-
ροξειδίου χαμηλού pH προκαλεί μια
ανιχνεύσιμη απώλεια ασβεστίου από την
επιφάνεια της αδαμαντίνης με ταυτόχρο-
νη μείωση της επιφανειακής σκληρότη-
τας έως βάθος 2,5 μm για 6 ώρες περί-
που μετά τη λεύκανση, η οποία όμως δεν

θεωρείται σημαντική καθώς η επιφάνεια
τάχιστα επαναλατώνεται, μετά το πέρας
της διαδικασίας λεύκανσης95,117,118. Σε
παρόμοια αποτελέσματα κατέληξαν ο
Lee και συν119. οι οποίοι παρατήρησαν
ελαφρές αλλαγές στη σχέση Ca/P της
αδαμαντίνης σε δόντια βοοειδών μετά
από έκθεση σε υπεροξείδιο του υδρογό-
νου συγκέντρωσης 30% για 120 ώρες. Η
επίδραση αυτή θεωρείται μη κλινικού
ενδιαφέροντος καθώς αποδείχθηκε ότι η
απώλεια ασβεστίου είναι παρόμοια με
την έκθεση των δοντιών σε αναψυκτικά
τύπου «cola» για 2-3 λεπτά95. 

6.1.5. Επιφάνεια της οδοντίνης

Μελέτες με τη χρήση ηλεκτρονικού μι-
κροσκοπίου δεν αναφέρουν σημαντικές
αλλαγές στη μορφολογία της επιφάνειας
της οδοντίνης μετά από χρήση προϊό-
ντων λεύκανσης22,101,120. Μελέτη αναφέ-
ρει αλλαγή της σχέσης Ca/P  στην επιφά-
νεια της οδοντίνης  με την εφαρμογή
30% υπεροξειδίου του υδρογόνου ή 10%
υπεροξειδίου του καρβαμιδίου για 7 συ-
νεχείς ημέρες 108. Οι ερευνητές περι-
γράφουν  τα διαλύματα ως «πολύ όξινα»
γεγονός που αποδεικνύει ότι οι αλλαγές
της μορφολογίας της επιφάνειας της
οδοντίνης οφείλονται σε διαβρωτικές
εξεργασίες71.
Από τα ανωτέρω γίνεται φανερό ότι η
πλειονότητα των μελετών αποδεικνύει
ότι τα προϊόντα λεύκανσης των δοντιών
δεν έχουν  σημαντικές βλαπτικές επι-
δράσεις στη μορφολογία και χημική σύν-
θεση της επιφάνειας της οδοντίνης ακό-
μη και αν χρησιμοποιούνται υψηλές συ-
γκεντρώσεις104. 
Τέλος, μετά το πέρας εφαρμογής της
διαδικασίας εξωτερικής λεύκανσης των
δοντιών δεν παρατηρείται αύξηση απώ-
λειας αδαμαντίνης και οδοντίνης, λόγω
δράσης όξινων διαβρωτικών μέσων ή
μηχανικής αποτριβής, ή αύξηση τερηδο-
νικής  ευαισθησίας104,121,122.

66..22..  ΕΕππίίππττωωσσηη  σσττιιςς  ααπποοκκαατταασσττάάσσεειιςς  

Εργαστηριακές μελέτες έχουν αποδείξει
αυξημένη απελευθέρωση υδραργύρου

από εμφράξεις αμαλγάματος όταν εκτί-
θενται σε διαλύματα υπεροξειδίου του
καρβαμιδίου για περίοδο 8 ωρών για 14-
28 μέρες, και ότι η ποσότητα του υδραρ-
γύρου που απελευθερώνεται ποικίλει
ανάλογα του τύπου του αμαλγάματος
και του λευκαντικού μέσου123,124. Επί-
σης έχει αποδειχθεί ότι το υπεροξείδιο
αυξάνει τη διαλυτότητα των υαλονομε-
ρών και άλλων κονιών117,125, αναστέλλει
τον πολυμερισμό των ρητινών126, και μει-
ώνει την προσκολλητική ικανότητά
τους127,128. Επειδή οι εμφράξεις σύνθε-
της ρητίνης δεν ακολουθούν το βαθμό
λεύκανσης της αδαμαντίνης, ως εκτού-
του οι εμφράξεις θα πρέπει να αντικαθί-
στανται 15 μέρες μετά την  επίτευξη του
επιθυμητού χρώματος ώστε να επέλθει η
σταθεροποίησή του23. 

66..33..  ΒΒλλααππττιικκέέςς  εεππιιδδρράάσσεειιςς  σσττοουυςς  μμααλλαα--
κκοούύςς  σσττοομμααττιικκοούύςς  ιισσττοούύςς

6.3.1. Ερεθισμός των ούλων

Οι βλαπτικές επιδράσεις στους μαλα-
κούς ιστούς είναι μικρότερες ή σχεδόν
παρόμοιες με αυτές που προκαλούνται
από τα συνήθη αποδεκτά φαρμακευτικά
μέσα  όπως είναι η ευγενόλη και τα εμ-
φρακτικά υλικά των ριζικών σωλή-
νων129. Η συνηθέστερη παρενέργεια κα-
τά τη διάρκεια της διαδικασίας λεύκαν-
σης των δοντιών είναι ο ερεθισμός των
ούλων που παρατηρείται περίπου στο
30% των ασθενών57. Υψηλή συγκέντρω-
ση υπεροξειδίου του υδρογόνου (30-
35%) είναι καυστικό για το βλεννογόνο
και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα
και ερεθισμό των ούλων. Έκθεση των
ούλων πειραματοζώων σε 1% υπεροξει-
δίου του υδρογόνου για 6 έως 48 ώρες
προκάλεσε βλάβες στο επιθήλιο και
φλεγμονή στον υποεπιθηλιακό συνδετι-
κό ιστό129. Η χρήση υπεροξειδίου του
υδρογόνου συγκέντρωσης 5 - 7% προκα-
λεί ερεθισμό των ούλων, ο οποίος όμως
παρέρχεται μετά από 2-3 ημέρες130,131.
Προϊόντα λεύκανσης των δοντιών για
χρήση στο σπίτι  δεν προκαλούν σημα-
ντικές και μακράς διάρκειας βλαπτικές
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δράσεις στους μαλακούς ιστούς58,132.
Κλινικές μελέτες  υπεροξειδίου του καρ-
βαμιδίου 10% με τη χρήση προκατα-
σκευασμένων δισκαρίων για εφαρμογή
στο σπίτι, αναφέρουν ότι ποσοστό 25-
45% των ασθενών εκδηλώνουν ερεθισμό
των ούλων55,56,133-135. Εφαρμογή υπερο-
ξειδίου του καρβαμιδίου συγκέντρωσης
16% προκαλεί ερεθισμό των ούλων σε
σχέση με συγκέντρωση 10%136, και, ως
εκ τούτου, η καθημερινή έκθεση των δο-
ντιών σε υπεροξείδιο του καρβαμιδίου
συγκέντρωσης 10% για περισσότερο
από 5 βδομάδες θεωρείται ασφαλής, συ-
ντηρητική και αποτελεσματική μέθοδος
λεύκανσης των δοντιών στο σπί-
τι9,42,73,137. Στην περίπτωση πρόκλησης
εγκαύματος αποδείχθηκε ότι οφείλεται
σε λανθασμένη τοποθέτηση του δισκαρί-
ου και στην χρήση αυξημένης ποσότητας
του μέσου λεύκανσης138-140. Ως εκ τού-
του, προτείνεται να χρησιμοποιούνται
ατομικά δισκάρια που να έρχονται σε
επαφή αποκλειστικά με τα δόντια. Έχει
αναφερθεί πρόκληση εγκαύματος με τη
χρήση υπεροξειδίου του υδρογόνου (30 -
35%) στο ιατρείο το οποίο οφείλετο σε
υπέρβαση τόσο της προτεινόμενης από
τον κατασκευαστή ποσότητας όσο και
του χρόνου έκθεσης136. Για την αποφυγή
αυτής της βλαπτικής δράσης προτείνεται
η χρήση απομονωτήρα ή άλλων μέσων
προστασίας ώστε το προϊόν λεύκανσης
να μην έρχεται σε επαφή με τους μαλα-
κούς στοματικούς ιστούς75.  Με την άπο-
ψη αυτή οι τελευταίως προτεινόμενες
ταινίες λεύκανσης θα πρέπει να αποφεύ-
γονται καθώς έρχονται σε επαφή με τα
ούλα4. Ο ερεθισμός της γλώσσας και του
λάρυγγα αντιπροσωπεύει μια ελάχιστη
συμβολή στο σύνολο της ερεθιστικής
αντίδρασης. Ο ερεθισμός της γλώσσας
παρουσιάζεται τις πρώτες μέρες της δια-
δικασίας που οφείλεται πιθανόν στην
υπερπλήρωση των ατομικών δισκα-
ρίων57. Στην περίπτωση όμως πρόκλη-
σης εγκαύματος θα πρέπει άμεσα να
διακόπτεται η διαδικασία λεύκανσης και
να χρησιμοποιείται αντισηπτική κρέμα
(Orabase – B) ή να γίνεται άμεση έκπλυ-
ση με άφθονο νερό.

66..44..  ΓΓεεννιικκέέςς  ββλλααππττιικκέέςς  δδρράάσσεειιςς

Σε κλινικές μελέτες που ασχολήθηκαν
με τις τυχόν παρενέργειες των μέσων
λεύκανσης των δοντιών12,54-56,141, ο
αριθμός των συμμετεχόντων ήταν μικρός
σε σχέση με τον απαιτούμενο αριθμό
ατόμων (1.000 έως 10.000 άτομα)142, και
πολλές μελέτες δεν περιελάμβαναν ομά-
δες μαρτύρων. Ως εκ τούτου, οι δυνητι-
κές γενικές παρενέργειες της λεύκανσης
δοντιών με ζωντανό πολφό δεν μπορούν
να εκτιμηθούν στην παρούσα φάση.

6.4.1. Τοξικότητα

Το σημαντικότερο μέσο λεύκανσης δο-
ντιών με ζωντανό πολφό είναι το υπερο-
ξείδιο του υδρογόνου. Οι τιμές κατά τις
οποίες δεν εκδηλώνονται παρενέργειες
μετά από επαναλαμβανόμενες εφαρμο-
γές με υπεροξείδιο του υδρογόνου per
os υπολογίζεται σε 26-56 mg/kg βάρους
σώματος ημερησίως143,144. Η ποσότητα
λευκαντικού μέσου που χρησιμοποιείται
για τη λεύκανση των δοντιών της μίας
γνάθου υπολογίζεται σε 900 mg/εφαρμο-
γή όταν χορηγείται βάσει των οδηγιών
του κατασκευαστή145 και περίπου 500
mg/εφαρμογή βάσει κλινικών μελετών42.
Από την ποσότητα του λευκαντικού μέ-
σου που τοποθετείται σε δισκάριο 25%
καταπίνεται κατά τη διάρκεια 2 ωρών
λεύκανσης των δοντιών30. Η ελάχιστη
αποδεκτή τιμή του δείκτη ασφάλειας
(NOAEL / έκθεση) προερχόμενη από
μελέτες σε πειραματόζωα είναι 100146.
Η τιμή αυτή του δείκτη ασφάλειας  δεν
επιτυγχάνεται  με συνθέσεις που περιέ-
χουν 12,6% υπεροξείδιο του υδρογόνου
σε ποσότητα 500 mg λευκαντικού μέσου
για τη λεύκανση των δοντιών της μίας
γνάθου. Αύξηση του ημερήσιου χρόνου
έκθεσης, πολλαπλές εφαρμογές, λεύκαν-
ση των δοντιών και των δύο γνάθων ταυ-
τόχρονα και υπερπλήρωση των δισκα-
ρίων, αυξάνουν την έκθεση και μειώ-
νουν το δείκτη ασφάλειας147. Βάσει του
δείκτη ασφάλειας θα πρέπει να επιλέγο-
νται συνθέσεις με χαμηλή συγκέντρωση
υπεροξειδίου του καρβαμιδίου, να απο-

φεύγεται η υπερπλήρωση των δισκα-
ρίων, η μάσηση επί των δισκαρίων και η
ταυτόχρονη λεύκανση των δοντιών και
των δύο γνάθων. Οι άμεσες αντιδράσεις
εκούσιας ή τυχαίας κατάποσης υπερο-
ξειδίου του υδρογόνου εξαρτώνται από
τη συγκέντρωση και την καταποθείσα
ποσότητα148. Τυχαία κατάποση υπερο-
ξειδίου του υδρογόνου 35% έχει ως απο-
τέλεσμα βαριά θανατηφόρα δηλητηρία-
ση149-151. Η θανατηφόρος δόση σε πει-
ραματόζωα υπολογίζεται σε 9-15 mg/kg
βάρους σώματος υπεροξειδίου του καρ-
βαμιδίου132. Ποσότητα 3,5 g υπεροξειδί-
ου του καρβαμιδίου συγκέντρωσης 18%
περιέχει 210 mg υπεροξειδίου του υδρο-
γόνου. Θανατηφόρος δηλητηρίαση με
την κατάποση αυτής της ποσότητας είναι
αδύνατη ακόμη και σε παιδί 2 ετών (σω-
ματικού βάρους περίπου 12 kg). Τα πι-
θανότερα συμπτώματα είναι ελκώσεις
του βλεννογόνου του στόματος, του οι-
σοφάγου και του στομάχου συνοδευόμε-
νες από έμετο, ναυτία, και πόνο στην πε-
ριοχή του λάρυγγα148. Για το λόγο αυτό
θα πρέπει τα προϊόντα υπεροξειδίου του
υδρογόνου να φυλάσσονται μακριά από
τα παιδιά για την πρόληψη πιθανού ατυ-
χήματος.

6.4.2. Κυτταροτοξικότητα και καρκινο-
γένεση

Η βιολογική ασφάλεια παραμένει ένα
θέμα υψηλού ενδιαφέροντος για τα
προϊόντα λεύκανσης των δοντιών με βά-
ση το υπεροξείδιο, εκτός απο τα προιό-
ντα  υπεροξειδίου του καρβαμιδίου συ-
γκέντρωσης 10%131,152. Η άμεση επαφή
του υπεροξειδίου του υδρογόνου  πα-
ρουσιάζει κυτταροτοξικές δράσεις σε
βακτήρια και καλλιέργειες κυττάρων,
αλλά η παρουσία καταλάσης ή άλλων
μεταβολικών ενζύμων μειώνουν ή ανα-
στέλλουν τις δράσεις αυτές49,153. Μα-
κροχρόνια εφαρμογή 3-30% υπεροξειδί-
ου του υδρογόνου στον παρειακό σάκο
τρωκτικών 2 φορές την εβδομάδα προ-
κάλεσε φλεγμονώδεις αλλαγές154. Με-
λέτες απέδειξαν καρκινογόνο δράση στο
πεπτικό σύστημα τρωκτικών μετά από 90
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μέρες χορήγησης υπεροξειδίου του
υδρογόνου στο πόσιμο νερό σε συγκέ-
ντρωση 0,1-0,4%154,155, αλλά οι βλάβες
ήταν αναστρέψιμες παρουσία καταλά-
σης155. Η τοπική εφαρμογή 15% υπερο-
ξειδίου του υδρογόνου  σε ποντίκια για
25 βδομάδες είχε ως αποτέλεσμα έναν
αυξημένο αριθμό θηλωμάτων, αλλά όχι
καρκινικές εξαλλαγές156. Ανασκόπηση
της IARC157 κατέληξε στο συμπέρασμα
ότι υπάρχουν περιορισμένες αποδείξεις
σε πειραματόζωα και ανεπαρκείς σε αν-
θρώπους ως προς τη δυνατότητα καρκι-
νογένεσης από τη χρήση προϊόντων υπε-
ροξειδίου. Επίσης, δεδομένα μελετών
αποδεικνύουν ότι οι χρησιμοποιούμενες
χαμηλές συγκεντρώσεις των προϊόντων
λεύκανσης των δοντιών δεν προκαλούν
προκαρκινικές ή καρκινικές βλάβες στο
βλεννογόνο του στόματος αν και παρα-
τηρήθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις υπε-
ροξειδίου του υδρογόνου στα ούλα, κα-
θώς στον άνθρωπο παρατηρείται υψηλή
καταλυτική δραστηριότητα στη στοματι-
κή κοιλότητα η οποία μειώνει αποτελε-
σματικά την τοξικότητα του υπεροξειδί-
ου του υδρογόνου158-162. Κλινική μελέτη
αναφέρει ότι μετά από 7,5 χρόνια συνε-
χούς παρακολούθησης ατόμων στα
οποία χρησιμοποιήθηκε υπεροξείδιο του
υδρογόνου συγκεντρώσεων 5,33 – 16%,
κανένα από τα άτομα δεν εκδήλωσε βιο-
λογική αντίδραση163. Τέλος, Επιτροπή
της ΕΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι
προϊόντα που περιέχουν ή απελευθερώ-
νουν υπεροξείδιο αυξάνουν τον κίνδυνο
καρκινικών εξαλλαγών σε άτομα υψη-
λού κινδύνου, όπως είναι οι χρήστες
προϊόντων καπνού, οι αλκοολικοί και τα
άτομα με προδιάθεση164. Για το λόγο αυ-
τό οι ασθενείς θα πρέπει να αποφεύγουν
τη χρήση καπνού όπως επίσης και την
κατανάλωση καφέ, τσαγιού ή οινοπνευ-
ματωδών ποτών, καθόσον αυτά επηρεά-
ζουν το αποτέλεσμα της λεύκανσης23.  

7. Λεύκανση των δοντιών
σε παιδιά

Αν και η λεύκανση των δοντιών σε παι-
διά δεν θεωρείται ενέργεια ρουτίνας κα-

θώς τα παιδιά έχουν ήδη λευκά δόντια,
υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου ενδεί-
κνυται η λεύκανση των δοντιών σε παι-
διά και εφήβους, όπως είναι η γενικευ-
μένη ή μεμονωμένη κίτρινη δυσχρωμία
των δοντιών, η μετατραυματική δυσχρω-
μία αδαμαντίνης, η ανάγκη λεύκανσης
των δοντιών μετά το πέρας της ορθοδο-
ντικής θεραπείας, η ελαφρά φθορίαση, η
ύπαρξη λευκών κηλίδων άγνωστης αιτιο-
λογίας  ή οι εναλατωμένες λευκές τερη-
δονικές κηλίδες165. Όσον αφορά την πα-
ρατηρούμενη αντίδραση χρήσης λευκα-
ντικών μέσων στα παιδιά και εφήβους
λόγω των ευρέων πολφών σε νεοανατέλ-
λοντα δόντια κλινικές μελέτες αναφέ-
ρουν ότι η ευαισθησία που σχετίζεται με
τη λεύκανση των δοντών στην πραγματι-
κότητα είναι παρόμοια ή και μικρότερη
σε παιδιά από ό,τι σε ενήλικες166-168.

8. Οδοντόκρεμες λεύκαν-
σης των δοντιών

Η επιθυμία των ασθενών για λευκά δό-
ντια οδήγησε πολλές κατασκευαστικές
εταιρείες στην παραγωγή οδοντόκρεμας
για τη βελτίωση του χρώματος των δο-
ντιών. Οι οδοντόκρεμες αυτές είναι πο-
λύ αποτελεσματικές στην απομάκρυνση
εξωγενών χρωστικών εναποθέσεων στα
δόντια, αλλά δεν βελτιώνουν την εν τω
βάθει δυσχρωμία. Η δράση τους αυτή εί-
ναι περιορισμένης σημασίας καθώς οι
εξωγενείς δυσχρωμίες εντοπίζονται συ-
νήθως στις γλωσσικές επιφάνειες των
δοντιών και σπάνια είναι πρόβλημα των
χειλικών επιφανειών. Όμως η  χρήση
αυτού του τύπου οδοντόκρεμας μετά τη
διαδικασία λεύκανσης των δοντιών συμ-
βάλλει στη μείωση και πρόληψη δημι-
ουργίας εξωγενών χρωστικών, αλλά η
αξία τους στη διατήρηση του αποτελέ-
σματος της λεύκανσης των δοντιών ή η
αύξηση της λεύκανσης αυτών αμφισβη-
τείται169.

9. Συμπεράσματα 
Από τις μέχρι σήμερα πραγματοποιηθεί-
σες μελέτες αποδεικνύεται ότι η χρήση

των προϊόντων λεύκανσης δοντιών με
ζωντανό πολφό είναι ασφαλής για τους
σκληρούς οδοντικούς ιστούς, ακόμη και
αν χρησιμοποιούνται προϊόντα υψηλής
συγκέντρωσης. Η επιλογή της μεθόδου
και του μέσου θα πρέπει να «ικανοποι-
εί» τις απαιτήσεις του ασθενή με τις ελά-
χιστες δυνατόν παρενέργειες. Τα συχνό-
τερα συμπτώματα κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας λεύκανσης δοντιών με ζω-
ντανό πολφό είναι η οδοντική ευαισθη-
σία και ο ερεθισμός των ούλων, τα οποία
όμως εξαφανίζονται εντός 24-48 ωρών
μετά τη διακοπή της διαδικασίας λεύ-
κανσης. Για την αποφυγή αυτών των πα-
ρενεργειών προτείνεται η διαδικασία να
αρχίζει με προϊόντα χαμηλής συγκέ-
ντρωσης και σε απουσία συμπτωμάτων
μπορεί να αυξηθεί η συγκέντρωση του
χρησιμοποιούμενου προϊόντος. Θα πρέ-
πει να τονισθεί ότι η ασφάλεια της δια-
δικασίας λεύκανσης δοντιών με ζωντανό
πολφό βασίζεται σε παρατηρήσεις μι-
κρής χρονικής διάρκειας, όμως η μακρο-
χρόνια χρήση θα πρέπει να διερευνηθεί
για τον αποκλεισμό τυχόν βλαβερών συ-
νεπειών. Το γενικό συμπέρασμα είναι
ότι η επιλογή της μεθόδου και του μέσου
λεύκανσης των δοντιών θα πρέπει να
«ικανοποιεί» τις ανάγκες του ασθενή με
τις ελάχιστες δυνατόν παρενέργειες. Ο
ασθενής θα πρέπει να ενημερώνεται ότι
το αποτέλεσμα της λεύκανσης δοντιών
με ζωντανό πολφό διαρκεί περίπου 1-4
χρόνια, και συνήθως διαρκεί περισσότε-
ρο σε νεαρά άτομα. Τέλος, θα πρέπει να
τονισθεί ότι η ασφάλεια της διαδικασίας
αυτής βασίζεται σε παρατηρήσεις μι-
κρής χρονικής διάρκειας χρήσης, όμως
θα πρέπει να διερευνηθούν οι τυχόν επι-
πτώσεις μετά από μακροχρόνια χρήση
προϊόντων λεύκανσης δοντιών με ζωντα-
νό πολφό.
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Mυλική αποκατάσταση 

O ρόλος της μυλικής αποκατάστασης
στην επιτυχία της ενδοδοντικής θεραπείας

ΜΜ..  ΓΓεεωωρργγοοπποούύλλοουυ**

BIΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

μυλική αποκατάσταση, επιτυχία ενδοδοντικής θεραπείας

ΛΛέέξξεειιςς--κκλλεειιδδιιάά

endodontic success, coronal restoration
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* Αναπλ. Καθηγήτρια Ενδοδοντίας, Οδοντιατρικό Τμήμα ΕΚΠΑ. *Associate Professor, Dept of Endodontics, Dental School of Athens
University.

Περίληψη
Το κύριο αίτιο αποτυχίας της ενδοδοντικής θεραπείας είναι ο
μικροβιακός παράγοντας, ο οποίος είτε παραμένει στο σύστη-
μα των ριζικών σωλήνων μετά το πέρας της χημικομηχανικής
επεξεργασίας, είτε εγκαθίσταται εκ νέου μετά την τελική έμ-
φραξή του. Παρά την εξέλιξη στα υλικά και τις τεχνικές έμ-
φραξης, η επιζητούμενη «ερμητικότητα»  δεν είναι εφικτή. Με
βάση το δεδομένο αυτό, προβάλλει επιτακτική η ανάγκη για
αποκλεισμό της αναμόλυνσης του ριζικού σωλήνα από το στο-
ματικό περιβάλλον. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με την
έγκαιρη και σωστή τοποθέτηση μιας  μυλικής αποκατάστασης.
Στην παρούσα εργασία  καταγράφονται τα ερευνητικά και
κλινικά δεδομένα, που αποδεικνύουν τη σημασία της μυλικής
αποκατάστασης στην επιτυχία της ενδοδοντικής θεραπείας.
Αναλύονται οι συγκεκριμένες παραμέτροι, που σχετίζονται με
την επιτυχία της μυλικής αποκατάστασης και επισημαίνονται
τα ιδιαίτερα σημεία, τα οποία θα πρέπει να έχει υπόψη του ο
κλινικός προκειμένου να εξασφαλισθεί η  προστασία της έμ-
φραξης του ριζικού σωλήνα.

Summary
Ιnfluence of coronal restoration on endodontic success

Μ. Georgopoulou* 

One of the main principles for successful root canal treatment is
the prevention of micro-organisms and toxins from the oral flora
penetrating through the root canal system into the periapical
tissues. This is achieved by obturating the root canal system
completely, including both coronal and apical ends. 
A number of studies have indicated that leakage, whether
coronally or apically, adversely affects the success of root canal
treatment. The significance of the coronal seal has been
increasingly recognized in the dental literature and,  in more
recent times, it has been suggested that apical leakage may not be
the most important factor leading to the failure of endodontic
treatment. Τhe coronal seal prevents saliva, bacteria, and
bacterial by-products in the oral cavity from invading the root
canal system and gaining access to the periradicular tissues.
Bacteria and bacterial by-products periradicularly may result in
pathosis necessitating retreatment or surgical intervention. 
This paper will discuss in detail research data from in vitro,
clinico-statistical and histological studies, concerning the impact
of the quality of coronal restorations on the endodontic outcome.
It will conclude with recommendations as to the specific steps
during tooth reconstruction to ensure the best possible coronal
seal, together with the scientific basis for their adoption.
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1. Εισαγωγή
Η αναγκαιότητα για τρισδιάστατη έμ-
φραξη του συστήματος των ριζικών σω-
λήνων συνοψίζεται σε δύο σκέλη: αφε-
νός τον αποκλεισμό κάθε πιθανής οδού
διόδου μικροοργανισμών είτε από τη
στοματική κοιλότητα είτε από τους πε-
ριακρορριζικούς ιστούς και αφετέρου
τον αποκλεισμό μέσα στο σύστημα κάθε
ερεθιστικού παράγοντα, ο οποίος δεν
κατέστη δυνατό να απομακρυνθεί πλή-
ρως κατά τη διάρκεια της χημικομηχανι-
κής επεξεργασίας.
Οι δύο παραπάνω στόχοι καθορίζονται
με βάση την παραδοχή ότι οι μικροοργα-
νισμοί,  οι τοξίνες και τα μεταβολικά
τους προϊόντα αποτελούν τα πρωταρχι-
κά αίτια της νέκρωσης του πολφού και
της επακόλουθης επέκτασης της βλάβης
στους περιακρορριζικούς ιστούς. Η απο-
τυχία της εξάλειψης των αιτίων αυτών ή
η αναμόλυνση του συστήματος των ριζι-
κών σωλήνων αποτελούν, όπως είναι
αναμενόμενο, το κύριο αίτιο αποτυχίας
της ενδοδοντικής θεραπείας, συντηρητι-
κής ή χειρουργικής1-3. 
Ανάμεσα στους κλινικούς υπάρχει διά-
χυτη η αντίληψη, ότι η σχολαστική εφαρ-
μογή των κανόνων  μιας σύγχρονης τε-
χνικής έμφραξης, σε συνδυασμό με τη
χρήση κατάλληλων υλικών, καταλήγει σε
έναν ερμητικά εμφραγμένο ριζικό σωλή-
να, ικανό να διατηρήσει το αποτέλεσμα
της χημικομηχανικής επεξεργασίας και
να αποτρέψει την αναμόλυνση. Δυστυ-
χώς, τίποτε δεν είναι λιγότερο αληθές
στην κλινική πραγματικότητα. Ακόμα
και όταν η έμφραξη χαρακτηρίζεται
ακτινογραφικά ερμητική, η μικροδιείσ-
δυση εξακολουθεί να συνιστά δυνητικό
κίνδυνο για την έκβαση της ενδοδοντι-
κής θεραπείας. Για το λόγο αυτό, η ανά-
γκη για διαχρονική προστασία της έμ-
φραξης του ριζικού σωλήνα μέσω της
μυλικής αποκατάστασης είναι επιτακτι-
κή , όσο και αν η σημασία της είναι μάλ-
λον παραγνωρισμένη. 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι:
• να καταγράψει τα ερευνητικά και κλι-

νικά δεδομένα, που αποδεικνύουν τη

σημασία της μυλικής αποκατάστασης
στην επιτυχία της ενδοδοντικής θερα-
πείας

• να αναλύσει τις συγκεκριμένες παρα-
μέτρους, που σχετίζονται με την επιτυ-
χία της μυλικής αποκατάστασης

• να επισημάνει τα ιδιαίτερα σημεία τα
οποία ο κλινικός θα πρέπει να έχει
υπόψη του για να επιτύχει την  προ-
στασία της έμφραξης του ριζικού σω-
λήνα

2. Η μυλική 
μικροδιείσδυση

O όρος “μικροδιείσδυση” περιγράφει
την κλινικά μη ανιχνεύσιμη διέλευση βα-
κτηρίων, τοξινών, υγρών, μορίων ή ιό-
ντων ανάμεσα στο οδοντικό τοίχωμα και
σε ένα εμφρακτικό υλικό οποιουδήποτε
τύπου4. Στο χώρο της Eνδοδοντίας, ο
όρος μικροδιείσδυση αναφέρεται στη
μετακίνηση υγρού, μικροοργανισμών ή
προϊόντων τους ανάμεσα στο τοίχωμα
του ριζικού σωλήνα και το εμφρακτικό
υλικό ή διαμέσου κενών της μάζας του
εμφρακτικού υλικού5. 
Στο παρελθόν, και για πολλά χρόνια,
επικρατούσε η άποψη ότι η είσοδος των
βακτηρίων σε έναν εμφραγμένο ριζικό
σωλήνα γινόταν μέσω του ακρορριζικού
τρήματος κατά μήκος ατελών εμφράξε-
ων. H βάση στην οποία στηρίχτηκε η
άποψη αυτή ήταν η θεωρία του κοίλου
σωλήνα (hollow tube theory) των Rickert
και Dixon6, σύμφωνα με την οποία η πα-
ρουσία υγρού στο ακρορριζικό τμήμα
του ριζικού σωλήνα και η επακόλουθη
αποσύνθεση και σχηματισμός τοξικών
προϊόντων προκαλούσε φλεγμονώδη
αντίδραση στους περιακρορριζικούς
ιστούς. H ex vivo μελέτη των Dowe και
Ingle7 ισχυροποίησε τη θεωρία του κοί-
λου σωλήνα, καθώς τεκμηρίωσε ότι ατε-
λώς εμφραγμένοι ριζικοί σωλήνες επέ-
τρεπαν τη δίοδο ραδιοϊσοτόπων δια-
μέσου του ακρορριζικού τριτημορίου
κατά μήκος του ριζικού σωλήνα, και κα-
θιέρωσε έτσι τη θεωρία της διείσδυσης
(percolation theory). Στην ουσία, διατυ-
πώθηκε η ίδια θεωρία: τα υγρά των

ιστών εισέρχονται στο σύστημα των ριζι-
κών σωλήνων, όταν αυτοί είναι ανεπαρ-
κώς εμφραγμένοι. Στη συνέχεια τα υγρά
αυτά αποσυντίθενται και εξέρχονται εκ
νέου στους περιακρορριζικούς ιστούς,
εκλύοντας μια φλεγμονώδη αντίδραση.
H όλη διαδικασία χαρακτηρίστηκε και
ως ακρορριζική μικροδιείσδυση (apical
leakage).
Σε επιβεβαίωση των παραπάνω, η λεγό-
μενη  “Washington study”8 υποστήριζε
ότι η διείσδυση υγρού από τους περια-
κρορριζικούς ιστούς στους ατελώς εμ-
φραγμένους ριζικούς σωλήνες ευθυνό-
ταν για το 60% περίπου των αποτυχημέ-
νων ενδοδοντικών θεραπειών. Σε αντί-
στοιχα συμπεράσματα κατέληξαν και
άλλοι ερευνητές9-12. Ωστόσο, τα συμπε-
ράσματα αυτά βασίζονταν σε ακτινο-
γραφικά ευρήματα, χωρίς να υπάρχουν
στοιχεία που να αποδεικνύουν την
ακρορριζική διείσδυση και, το κυριότε-
ρο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η συμ-
μετοχή άλλων παραγόντων στην αποτυ-
χία. Eξάλλου, η θεωρία του κοίλου σω-
λήνα καταρρίφθηκε από τον Tοrneck13,
ο οποίος απέδειξε ότι μη μολυσμένα
υγρά ιστών δεν μπορούν να προκαλέ-
σουν φλεγμονή σημαντικής διάρκειας,
εύρημα που επιβεβαιώθηκε αργότερα14.  
Tα τελευταία χρόνια, δίνεται όλο και πε-
ρισσότερη έμφαση στη σημασία της μυ-
λικής μικροδιείσδυσης στη διαχρονική
επιτυχία της ενδοδοντικής θεραπείας15.
Και τούτο διότι έχει πλέον αποδειχθεί
ότι η «ερμητική έμφραξη», παρά την
πρόοδο,  που αναμφισβήτητα έχει επιτε-
λεσθεί στον τομέα των τεχνικών αλλά
και των υλικών έμφραξης, παραμένει
μια ουτοπία16. 
Η γουταπέρκα, η οποία εξακολουθεί να
κυριαρχεί μέχρι τις μέρες μας ως κύριο
εμφρακτικό υλικό,  δεν προσφύεται στα
τοιχώματα του ριζικού σωλήνα, ανεξάρ-
τητα από την εφαρμοζόμενη τεχνική έμ-
φραξης17,18. Το φύραμα αποτελεί τον
«ενδιάμεσο κρίκο» που καθορίζει την
εκδήλωση της μικροδιείσδυσης19,20.
Στην καλύτερη περίπτωση, λοιπόν, και
με την προϋπόθεση ότι έχουν τηρηθεί
όλες οι αρχές και οι κανόνες, ένα φύρα-
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μα με υψηλή εμφρακτική ικανότητα συμ-
βάλλει κατά πολύ στην ερμητικότητα της
έμφραξης του ριζικού σωλήνα. Και πάλι
όμως ανακύπτουν δυο σημαντικά προ-
βλήματα. Το πρώτο σχετίζεται με τη συ-
στολή, που παρατηρείται κατά την πήξη
των περισσοτέρων φυραμάτων21-23. Συ-
νέπεια του φαινομένου είναι η δημιουρ-
γία κενών κατά μήκος της έμφραξης του
ριζικού σωλήνα, τα οποία μπορεί να
αποτελέσουν κατάλληλο περιβάλλον για
μικροβιακή αποίκιση. Το δεύτερο αφο-
ρά τη διαλυτότητα των φυραμάτων όταν
αυτά βρεθούν σε υγρό περιβάλλον24-26. 
Με δεδομένο ότι η συνηθέστερη πηγή
υγρασίας μετά την έμφραξη του ριζικού
σωλήνα, στο χρονικό διάστημα, που με-
σολαβεί μέχρι την οριστική αποκατά-
σταση της μύλης του δοντιού αλλά και
μετά από αυτήν, είναι το στοματικό πε-
ριβάλλον, γίνεται σαφές ότι η σωστή ορι-
στική αποκατάσταση αποτελεί τη μονα-
δική ασπίδα προστασίας του ενδοδοντι-
κά θεραπευμένου δοντιού.
Ήδη από το 1961 οι Marshall και Mas-
sler27 με την τεχνική της διείσδυσης ρα-
διοϊσοτόπων έδειξαν τη σημασία της μυ-
λικής αποκατάστασης των ενδοδοντικά
θεραπευμένων δοντιών, γεγονός που
επιβεβαιώθηκε αργότερα28-30. Σε in
vitro μελέτες μικροβιακής μικροδιείσδυ-
σης, έχει βρεθεί ότι οι μικροοργανισμοί
διεισδύουν σε όλο το μήκος εμφραγμέ-
νων ριζικών σωλήνων όταν δεν έχει γίνει
μυλική αποκατάσταση σε χρόνο που ποι-
κίλλει ανάλογα με το είδος και την πει-
ραματική μεθοδολογία. Πιο αναλυτικά,
οι Torabinejad και συν.31 παρατήρησαν
ότι στο 50% μονόριζων δοντιών οι εμ-
φραγμένοι ριζικοί σωλήνες επιμολύνθη-
καν σε όλο το μήκος τους μετά από έκ-
θεση 19-42 ημερών σε διάφορα μικρο-
βιακά είδη. Oι Magura και συν.32 μέτρη-
σαν τη διείσδυση σιάλου και συμπέρα-
ναν ότι, αν το υλικό έμφραξης επικοινω-
νεί με το στοματικό περιβάλλον για 3 μή-
νες, η επανάληψη της ενδοδοντικής θε-
ραπείας είναι επιβεβλημένη.  Tο  χρονι-
κό διάστημα, που απαιτείται για την πλή-
ρη μικροβιακή διείσδυση, είναι κατά
τους Khayat και συν.33 30 ημέρες, ανε-

ξάρτητα από την τεχνική έμφραξης των
ριζικών σωλήνων. Aκόμη, πρόσφατες
μελέτες επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι
καμιά τεχνική έμφραξης δεν είναι ικανή
να αποτρέψει τη μικροβιακή διείσδυση
όταν το εμφρακτικό υλικό εκτεθεί άμεσα
στο σάλιο34,35.

3. Κλινικοστατιστικά 
δεδομένα για το ρόλο 
της μυλικής 
αποκατάστασης

Τα ερευνητικά δεδομένα, που προανα-
φέρθηκαν, δεν είναι σε καμία περίπτω-
ση αρκετά, όταν πρόκειται να καταλήξει
κανείς σε συμπεράσματα με κλινική
αντιστοιχία, καθώς έχει δειχθεί ότι η
έκβαση της ενδοδοντικής θεραπείας δεν
είναι δυνατό να προβλεφθεί από in vitro
αποτελέσματα μικροδιείσδυσης36,37. Με
γνώμονα το δεδομένο αυτό, οι κλινικές
μελέτες που εξέτασαν το ρόλο της μυλι-
κής αποκατάστασης στην επιτυχία της
ενδοδοντικής θεραπείας έχουν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον αλλά και βαρύτητα. 
Oι Safavi και συν.38 μελέτησαν την επί-
δραση της καθυστέρησης της αποκατά-
στασης στην πρόγνωση της ενδοδοντικής
θεραπείας σε 464 δόντια και βρήκαν
διαφορά ανάμεσα στα δόντια με μόνιμες
και προσωρινές αποκαταστάσεις, η
οποία όμως δεν ήταν στατιστικά σημα-
ντική. Κατά τους Swartz και συν.39 το πο-
σοστό της αποτυχίας της ενδοδοντικής
θεραπείας ήταν διπλάσιο όταν συνυπήρ-
χαν ανεπαρκείς μυλικές αποκαταστά-
σεις, ενώ σε άλλη κλινικοστατιστική με-
λέτη η αποτυχία αποδίδεται στο 8.6% σε
ατελή έμφραξη των ριζικών σωλήνων
και 59,4% σε κακή αποκατάσταση40. 
Οι Ray και Trope41 εκτίμησαν ακτινο-
γραφικά την επιτυχία ενδοδοντικών θε-
ραπειών και διαπίστωσαν απουσία πε-
ριακρορριζικής αλλοίωσης στο 91,4%
των περιπτώσεων που συνδύαζαν καλή
έμφραξη ριζικού σωλήνα με καλή μυλική
αποκατάσταση, έναντι 44,1% των περι-
πτώσεων  με καλή έμφραξη αλλά κακή
αποκατάσταση. Το ποσοστό ήταν εντυ-
πωσιακά χαμηλότερο (18,1%) όταν η

ποιότητα και των δυο διαδικασιών ήταν
κακή. Οι συγγραφείς κατέληξαν ότι η
υγεία των περιακρορριζικών ιστών
εξαρτάται περισσότερο από τη μυλική
αποκατάσταση και λιγότερο από την
ποιότητα της ενδοδοντικής θεραπείας.
Σε αντίστοιχα συμπεράσματα κατέληξαν
και άλλες κλινικοστατιστικές μελέ-
τες42,43. Tέλος, οι Friedman και συν.44

διαπίστωσαν ότι μόλις το 50% των ενδο-
δοντικών θεραπειών χωρίς μυλική απο-
κατάσταση ήταν επιτυχείς, έναντι 80%
των θεραπειών με μόνιμη αποκατάστα-
ση σε χρόνους επανεξέτασης 6-18 μη-
νών.
Eνδιαφέροντα ήταν τα αποτελέσματα
της έρευνας των Tronstad και συν.45

στην οποία αξιολογήθηκαν ακτινογρα-
φικά περισσότερα από 1000 ενδοδοντι-
κά θεραπευμένα δόντια. Βρέθηκε ότι το
ποσοστό επιτυχίας σε δόντια που συν-
δύαζαν καλή έμφραξη ριζικού σωλήνα
με καλή μυλική αποκατάσταση ήταν
81% έναντι 71% των περιπτώσεων  με
καλή έμφραξη αλλά κακή αποκατάστα-
ση. Οι ομάδες δοντιών με κακή έμφραξη
του ριζικού σωλήνα εμφάνισαν τα χαμη-
λότερα ποσοστά επιτυχίας, είτε η μυλική
αποκατάσταση ήταν καλή (57%) είτε κα-
κή (56%). Oι ερευνητές συμπέραναν ότι,
αν και ο ρόλος της μυλικής αποκατάστα-
σης είναι σημαντικός, τον πρωταρχικό
ρόλο στην πρόγνωση κατέχει η ποιότητα
της ενδοδοντικής θεραπείας.  Στο ίδιο
συμπέρασμα κατέληξαν και άλλες, πιο
πρόσφατες μελέτες46-49, ενώ οι Hommez
και συν.50 βρήκαν ότι και οι δύο παρά-
μετροι επηρεάζουν εξίσου την πρόγνω-
ση.

4. Αλλα σχετικά 
ερευνητικά δεδομένα 

Πρόσφατα οι Ricucci και συν.51 και
Ricucci και Bergenholtz52 είχαν τη δυνα-
τότητα να εξετάσουν την κατάσταση των
περιακρορριζικών ιστών δοντιών στα
οποία η οριστική αποκατάσταση της μύ-
λης μετά την ενδοδοντική θεραπεία ήταν
ανεπαρκής. Στη μελέτη εξετάσθηκαν 39
δόντια, στα οποία η ενδοδοντική θερα-
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πεία είχε ολοκληρωθεί πριν τουλάχιστο
τρία χρόνια και η μυλική αποκατάσταση
είχε χαθεί πριν τουλάχιστο τρεις μήνες.
Kατέληξαν ότι, όταν το σύστημα των ρι-
ζικών σωλήνων είναι καλά εμφραγμένο,
η διείσδυση αριθμού μικροβίων ικανού
να προκαλέσει τη δημιουργία ακτινο-
γραφικά ορατής περιακρορριζικής
φλεγμονής παρεμποδίζεται. Aκόμη, με
μια τροποποιημένη τεχνική Brown/
Brenn, αποκαλύφθηκε αφθονία βακτη-
ρίων στο μυλικό τμήμα του ριζικού σω-
λήνα και στα οδοντινοσωληνάρια, ενώ
στο μέσο και ακρορριζικό τριτημόριο τα
βακτήρια απουσίαζαν στην πλειονότητα
των μελετηθέντων περιστατικών. H
ασυμφωνία με τις προαναφερθείσες με-
λέτες πιθανόν να οφείλεται στη διαφορά
στην ποιότητα της έμφραξης των ριζικών
σωλήνων, η οποία συχνά ήταν πτωχή,
και άλλωστε δεν ήταν γνωστές οι συνθή-
κες ολοκλήρωσης της ενδοδοντικής θε-
ραπείας. Αντίθετα,  στο δείγμα των
Ricucci και συν. οι ενδοδοντικές θερα-
πείες είχαν εκτελεσθεί  lege artis από
τον ίδιο το συγγραφέα. Αξιοσημείωτο
είναι ότι, οι συγγραφείς επισημαίνουν
τους περιορισμούς της μελέτης τους, και
μάλιστα ότι: η μικροβιολογική τεχνική
που εφάρμοσαν δεν ήταν ιδιαίτερα ευαί-
σθητη, οπότε ενδεχομένως δεν αποκαλύ-
φθηκε το σύνολο του μικροβιακού πλη-
θυσμού, και ακόμη το δείγμα τους ήταν
μικρό και ως εκ τούτου ανεπαρκές προς
στατιστική επεξεργασία των αποτελε-
σμάτων.
Η σύνθεση της μικροβιακής χλωρίδας σε
ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια με
μυλικές αποκαταστάσεις πτωχής ποιότη-
τας αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας
των Hommez και συν.53 Για το σκοπό
αυτό οι συγγραφείς εξέτασαν 28 άπολ-
φα δόντια και 35 ενδοδοντικά θεραπευ-
μένα δόντια με  σημεία περιακρορριζι-
κής φλεγμονής, στα οποία κατέγραψαν
την ποιότητα τόσο της μυλικής έμφραξης
όσο και της ενδοδοντικής θεραπείας.
Στη συνέχεια, πήραν δείγματα από τους
ριζικούς σωλήνες με κώνους χάρτου και
εφάρμοσαν σύγχρονες μοριακές τεχνι-
κές  (T-RFLP) για τη μελέτη της μικρο-

βιακής χλωρίδας στις δύο ομάδες δο-
ντιών. Από τα αποτελέσματά τους προέ-
κυψε ότι στα ενδοδοντικά θεραπευμένα
δόντια υπήρχε στατιστικά σημαντική
διαφορά στον αριθμό των απομονωθέ-
ντων μικροβιακών ειδών ανάλογα με την
ποιότητα της μυλικής αποκατάστασης
(5.19 σε δόντια με επαρκείς αποκατα-
στάσεις έναντι 8.60 σε δόντια με ανε-
παρκείς αποκαταστάσεις). Τέτοιες δια-
φορές δεν παρατηρήθηκαν στα άπολφα
δόντια.
Τέλος, εξαιρετικά ενδιαφέροντα είναι
τα ευρήματα των Barthel και συν.54 Oι
ερευνητές αυτοί μελέτησαν ιστολογικά
και ακτινογραφικά 53 ενδοδοντικά θε-
ραπευμένα ανθρώπινα δόντια μαζί με
τους περιακρορριζικούς ιστούς προερ-
χόμενα από νεκροτομικό υλικό. Οι πε-
ριακρορριζικοί ιστοί χαρακτηρίσθηκαν,
ανάλογα με την ιστολογική τους εικόνα,
ως φλεγμαίνοντες ή φυσιολογικοί. Η
ακτινογραφική εικόνα καταγράφηκε ως:
περιακρορριζική αλλοίωση, διεύρυνση
περιρριζικού χώρου, απουσία περια-
κρορριζικής αλλοίωσης. Aπό τα συμπε-
ράσματά τους φαίνεται ότι υπάρχει επί-
δραση της ακτινογραφικής ποιότητας
της μυλικής έμφραξης στην ιστολογική
κατάσταση των περιακρορριζικών
ιστών, ενώ δεν υπάρχει σαφής σχέση
ανάμεσα στις ακτινογραφικά επαρκείς
εμφράξεις των ριζικών σωλήνων και
τους ιστολογικά υγιείς περιακρορριζι-
κούς ιστούς. Eπίσης, δεν βρέθηκε σχέση
ανάμεσα στους ανέμφρακτους παρά-
πλευρους ριζικούς σωλήνες και την κα-
τάσταση των περιακρορριζικών ιστών.

5. Πως εξασφαλίζεται 
η ποιότητα της μυλικής
αποκατάστασης

Όπως ήδη τονίστηκε, το αποτέλεσμα
που επιτεύχθηκε με την έμφραξη του ρι-
ζικού σωλήνα  θα πρέπει να διατηρηθεί
διαχρονικά. Αν θελήσει κανείς να συνο-
ψίσει τα σημεία στα οποία ο κλινικός θα
πρέπει να δείξει εξαιρετική φροντίδα
για να αποκλείσει τη μυλική μικροδιείσ-
δυση θα καταλήξει ότι αυτά είναι:

55..11..  ΠΠρροοσστταασσίίαα  ττοουυ  υυπποοπποολλφφιικκοούύ
ττοοιιχχώώμμααττοοςς

Πρόκειται για ένα λεπτό σημείο, που δυ-
στυχώς συχνά παραγνωρίζεται. Στην πε-
ριοχή του υποπολφικού τοιχώματος α-
νευρίσκονται πολυάριθμοι παράπλευροι
ριζικοί σωλήνες διαμέτρου 7-34 μm55, σε
ποσοστό που κυμαίνεται κατά τους διά-
φορους ερευνητές από 8%55 έως 76%56.
H προστασία της περιοχής συνεπώς εί-
ναι απαραίτητη, διαφορετικά η μικροδι-
είσδυση μπορεί να οδηγήσει σε αποτυ-
χία της ενδοδοντικής θεραπείας. Η προ-
στασία επιτυγχάνεται:
– Με βαθιά αποκοπή της γουταπέρκας

στα στόμια των ριζικών σωλήνων.
– Με τοποθέτηση υλικών κάλυψης, κατά

προτίμηση συγκολλώμενων, όπως υα-
λοϊονομερούς κονίας ή σύνθετης  ρητί-
νης57-60. H συνήθης πρακτική του στι-
βαγμού γουταπέρκας στο υποπολφικό
τοίχωμα θα πρέπει να αποφεύγεται,
καθώς επιτρέπει σημαντικά μεγαλύτε-
ρη μικροδιείσδυση από ό,τι το αμάλγα-
μα και η υαλοϊονομερής κονία61,62. 

Εχει δειχθεί ότι σε πολύριζα δόντια τα
ποσοστά επιτυχίας in vitro ήταν υψηλό-
τερα όταν είχε γίνει κάλυψη του υποπολ-
φικού τοιχώματος62, ενώ σύμφωνα με
τους Chailertvanitkul και συν.63 δεν πα-
ρατηρήθηκε διείσδυση βακτηρίων για 60
ημέρες όταν  είχε τοποθετηθεί υαλοϊο-
νομερής κονία στο υποπολφικό τοίχωμα
άνω πρώτων γομφίων, σε αντίθεση με το
60% των περιπτώσεων όταν δεν είχε το-
ποθετηθεί κονία.  Πάντως, η χρήση συ-
γκολλητικών παραγόντων έχει ως απο-
τέλεσμα τη δημιουργία ασθενέστερου
δεσμού με την οδοντίνη από εκείνoν που
παρατηρείται στην οδοντίνη της μύλης64,
ίσως λόγω της άλλοτε άλλου βαθμού πυ-
κνότητας των οδοντινοσωληναρίων.

55..22.. ΧΧρρόόννοοςς  εεκκττέέλλεεσσηηςς  ττηηςς  οορριισσττιικκήήςς
ααπποοκκααττάάσστταασσηηςς

Οι κλινικοί συχνά διαφωνούν για το κα-
τά πόσον είναι προτιμότερο να τοποθε-
τούν τη μόνιμη μυλική αποκατάσταση
αμέσως μετά το πέρας της ενδοδοντικής
θεραπείας ή να περιμένουν μέχρι να πα-
ρατηρηθούν ακτινογραφικά σημεία μεί-
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ωσης ή και πλήρους αποκατάστασης της
περιακρορριζικής βλάβης. Οι  Safavi και
συν.65 μελέτησαν την επίδραση της κα-
θυστερημένης μυλικής αποκατάστασης
στην πρόγνωση της ενδοδοντικής θερα-
πείας, παρακολουθώντας 464 ενδοδοντι-
κά θεραπευμένα δόντια. Το ποσοστό
επιτυχίας βρέθηκε υψηλότερο στα δό-
ντια με μόνιμη αποκατάσταση (αμάλγα-
μα, σύνθετη ρητίνη ή στεφάνη) από ό,τι
στα δόντια με προσωρινές εμφράξεις
(IRM ή Cavit). Αν και η διαφορά δεν
ήταν στατιστικά σημαντική, οι συγγρα-
φείς προτείνουν να γίνεται η οριστική
αποκατάσταση αμέσως μετά την ολοκλή-
ρωση  της ενδοδοντικής θεραπείας. Αλ-
λοι ερευνητές15,66,67 προτείνουν η μόνιμη
αποκατάσταση να γίνεται στην ίδια συ-
νεδρία. 

55..33.. ΕΕίίδδοοςς  οορριισσττιικκήήςς  ααπποοκκααττάάσστταασσηηςς  
Για πολλά χρόνια, κατά την αποκατά-
σταση των ενδοδοντικά θεραπευμένων
δοντιών η έμφαση δινόταν στην ενίσχυ-
ση της μύλης με τη βοήθεια κάποιου άξο-
να για την πρόληψη κατάγματος68,69. Σή-
μερα είναι γνωστό ότι οι άξονες όχι μό-
νο δεν ενισχύουν τη ρίζα, αλλά μάλλον
την αδυνατίζουν. Αλλωστε, έχει δειχθεί
ότι μεγαλύτερη σημασία για την επιβίω-
ση των ενδοδοντικά θεραπευμένων δο-
ντιών έχει η διατήρηση και προστασία
της απομένουσας οδοντικής ουσίας70,71. 
Στα μόνιμα εμφρακτικά υλικά που χρη-
σιμοποιούνται για την αποκατάσταση
της μύλης  συγκαταλέγονται το αμάλγα-
μα και οι σύνθετες ρητίνες. Οι συμβατι-
κές εμφράξεις αμαλγάματος έχει δει-
χθεί, τόσο σε κλινικές όσο σε πειραματι-
κές μελέτες, ότι είναι επιρρεπείς στη
θραύση και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να
αποφεύγονται72-76. To συγκολλώμενο
αμάλγαμα δεν φαίνεται να αυξάνει την
αντίσταση στο κάταγμα77,78 ούτε να μει-
ώνει την οριακή μικροδιείσδυση79. Γενι-
κά, θα πρέπει τα φύματα να υπερκαλύ-
πτονται από αρκετή ποσότητα αμαλγά-
ματος (3-4mm) ώστε να ανταποκρίνο-
νται στις μασητικές δυνάμεις και το
αμάλγαμα, κατά προτίμηση συγκολλώ-
μενο, να εκτείνεται στο μυλικό θάλαμο

ώστε να αυξάνει τη συγκράτησή του80.
Με τις προϋποθέσεις αυτές η μακροβιό-
τητα των εκτεταμένων αποκαταστάσεων
από αμάλγαμα είναι παρόμοια με εκείνη
των χυτών αποκαταστάσεων81.
Σε πρόσφατες έρευνες μελετήθηκε η
αντοχή στο κάταγμα ενδοδοντικά θερα-
πευμένων δοντιών, που έφεραν αποκα-
τάσταση είτε αμαλγάματος είτε σύνθε-
της ρητίνης82. Οσα δόντια είχαν αποκα-
τασταθεί με συμβατικό αμάλγαμα, έδει-
ξαν τη μικρότερη αντοχή στη θραύση,
ενώ δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντι-
κές διαφορές ανάμεσα στο συγκολλώμε-
νο αμάλγαμα και τη σύνθετη ρητίνη.

55..44.. ΔΔιιααδδιικκαασσίίεεςς  ππααρραασσκκεευυήήςς  γγιιαα
εεννδδοορρρριιζζιικκόό  άάξξοονναα

Iδιαίτερη προσοχή απαιτείται για την
αποφυγή της διαταραχής της ερμητικό-
τητας της έμφραξης του ριζικού σωλήνα
κατά την παρασκευή χώρου για ενδορρι-
ζικό άξονα, δεδομένου ότι τα παραμένο-
ντα 4-5 mm εμφραγμένου ριζικού σωλή-
να πιθανόν να μην επαρκούν για την
πρόληψη της εκ νέου μόλυνσης των πε-
ριακρορριζικών ιστών. Σύγχρονες μελέ-
τες, οι περισσότερες  με τη μέθοδο μετα-
φοράς υγρού, έδειξαν ότι η μικροδιείσ-
δυση στα 4-5 mm  του ακρορριζικού τρι-
τημορίου ριζικού σωλήνα ήταν σημαντι-
κά μεγαλύτερη από εκείνη του πλήρως
εμφραγμένου ριζικού σωλήνα83-88. Σε
ενίσχυση των παραπάνω, οι Eckerbom
και συν.89, σε κλινική μελέτη, βρήκαν ότι
τα δόντια με άξονα εμφάνιζαν συχνότε-
ρα περιακρορριζικές αλλοιώσεις σε σύ-
γκριση με εκείνα που δεν έφεραν άξονα,
ενώ οι Kvist και συν.90 βρήκαν ότι, ενώ
η διαφορά στη συχνότητα της ύπαρξης
περιακρορριζικών αλλοιώσεων ανάμε-
σα στις δυο κατηγορίες δοντιών ήταν μό-
νο 3%,  το ποσοστό ήταν στατιστικά ση-
μαντικό όταν η υπολειπόμενη έμφραξη
ήταν μικρότερη από 3mm.  
Οι περισσότερες έρευνες δεν καταγρά-
φουν διαφορές στη μικροδιείσδυση ανά-
λογα με την άμεση ή έμμεση μέθοδο πα-
ρασκευής του άξονα91-94, ενώ έχει κατα-
γραφεί και το εύρημα ότι η ποιότητα της
εναπομένουσας έμφραξης είναι καλύτε-

ρη όταν η παρασκευή του χώρου είναι
άμεση95, ενώ κατά τους Karapanou και
συν.96 αυτό ισχύει όταν κατά την έμφρα-
ξη έχει χρησιμοποιηθεί ευγενολούχο φύ-
ραμα. Έχει επίσης βρεθεί ότι δεν υπάρ-
χει διαφορά στη μικροδιείσδυση αν για
την αφαίρεση της γουταπέρκας χρησιμο-
ποιηθούν μηχανικά μέσα, χημικοί διαλύ-
τες ή θερμότητα97,98 και το ίδιο ισχύει
για την επίδραση της τεχνικής της έμ-
φραξης99,100.
Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα,
προκειμένου να μη διακυβευθεί η επιτυ-
χία της ενδοδοντικής θεραπείας από την
αποκατάσταση με άξονα, ο κλινικός θα
πρέπει:
• Να τηρεί με ευλάβεια άσηπτες συνθή-

κες κατά την προετοιμασία του χώρου
και κατά το διάστημα αναμονής μέχρι
την τοποθέτηση του άξονα101. Τούτο
επιτυγχάνεται με:
α) Τη χρήση ελαστικού απομονωτήρα.
β) Την τοποθέτηση πάστας οξειδίου

του ασβεστίου- ευγενόλης πάχους
2-4 mm102 ή υδροξειδίου του ασβε-
στίου103 στο διάστημα αναμονής
και την κάλυψη με προσωρινά υλι-
κά, που εξασφαλίζουν ικανοποιητι-
κή ερμητικότητα, όταν εφαρμόζεται
η έμμεση μέθοδος. Εξυπακούεται
ότι, το υδροξείδιο του ασβεστίου θα
πρέπει να απομακρύνεται σχολα-
στικά πριν τη συγκόλληση του άξο-
να, κατ’  αντιστοιχία  με την απομά-
κρυνσή του πριν την έμφραξη του
ριζικού σωλήνα. 

γ) Την απολύμανση του άξονα πριν
την τοποθέτησή του.

δ) Τη χρήση υποχλωριώδους νατρίου
και το καλό στέγνωμα με κώνους
χάρτου πριν τη συγκόλληση του
άξονα.

• Να μεριμνά για την αποκατάσταση και
διατήρηση της διαταραγμένης ερμητι-
κότητας της έμφραξης του ριζικού σω-
λήνα με:
α) Τη χρήση κατάλληλης συγκολλητι-

κής κονίας. Οξυφωσφορικές, υα-
λοϊονομερείς και ρητινούχες κονίες
φαίνεται πως είναι σε θέση να επι-
τύχουν την αποκατάσταση της έμ-
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φραξης του ριζικού σωλήνα85,100.
Σύμφωνα με τον Fogel οι ρητινού-
χες κονίες σε συνδυασμό με συ-
γκολλητικό παράγοντα επιτρέπουν
μικρότερη μικροδιείσδυση σε σύ-
γκριση με την οξυφωσφορική ή την
πολυκαρβοξυλική104.

β) Συνδυασμό επιλογής φυράματος-
κονίας που να μην αλληλεπιδρούν. 

γ) Σωστή κατασκευή και συγκόλληση
του άξονα, ούτως ώστε να αποτρέ-
πονται τυχόν αποκολλήσεις με κίν-
δυνο επιμόλυνσης.

6. Συζήτηση - 
συμπεράσματα

Από τα 300 περίπου μικροβιακά είδη,
που αποικίζουν τη στοματική κοιλότητα,
ελάχιστα μόνο εγκαθίστανται στο σύστη-
μα των ριζικών σωλήνων105,106. Τα μι-
κρόβια αυτά προκαλούν περιακρορριζι-
κή φλεγμονή όταν εισέρχονται στο ριζι-
κό σωλήνα από τη μύλη του δοντιού, όχι
μόνο πριν ή κατά τη διάρκεια της ενδο-
δοντικής θεραπείας, αλλά και μετά την
ολοκλήρωσή της. 
Το σύνολο των δεδομένων της έρευνας,
παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις
τους, έχει καταδείξει το ρόλο της μυλι-
κής αποκατάστασης στην επιτυχία της
ενδοδοντικής θεραπείας. Με βάση τα
δεδομένα αυτά, καθίσταται σαφής η
ανάγκη για άμεση και lege artis αποκα-
τάσταση της μύλης του δοντιού μετά την
ενδοδοντική θεραπεία.  

Τα όσα προαναφέρθηκαν δεν θα πρέ-
πει σε καμιά περίπτωση να υποβαθμί-
σουν το ρόλο της πλήρους έμφραξης του
συστήματος των ριζικών σωλήνων.
Ωστόσο, η αδυναμία για «ερμητική» έμ-
φραξη του ριζικού σωλήνα αποτελεί δυ-
νάμει μόνο αιτία για μελλοντική μικρο-
βιακή αναμόλυνση. Δεν θα πρέπει κα-
νείς να παραγνωρίζει τις πολλαπλές αλ-
ληλεπιδράσεις ανάμεσα στο στοματικό
περιβάλλον, το δόντι, τους περιακρορρι-
ζικούς ιστούς, τα υγρά των ιστών και το
περιεχόμενο του ριζικού σωλήνα, οι
οποίες και φαίνεται να καθορίζουν, μα-
ζί με την απόκριση του ξενιστή και την

αντίδρασή του στη μυλική και ακρορρι-
ζική μικροδιείσδυση, την τελική έκβαση
της ενδοδοντικής θεραπείας. 
Συνοψίζοντας, καταλήγουμε στις παρα-
κάτω κλινικές προτάσεις :
(1) Η προστασία του μυλικού θαλάμου

θα πρέπει να ενσωματωθεί στο πρω-
τόκολλο της ενδοδοντικής θεραπεί-
ας, αποτελώντας το τελευταίο βήμα
της έμφραξης του συστήματος των ρι-
ζικών σωλήνων.

(2) Η προετοιμασία και η συγκόλληση
του άξονα θα πρέπει να πραγματο-
ποιούνται κάτω από άσηπτες συνθή-
κες.

(3) Η ελάχιστη παραμένουσα έμφραξη
ριζικού σωλήνα θα πρέπει να είναι 4
mm.

(4) Ο κενός χώρος του ριζικού σωλήνα
θα πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως
κατά τη διάρκεια της ενδοδοντικής
θεραπείας, δηλ. θα πρέπει να γίνο-
νται διακλυσμοί και να τοποθετείται
υδροξείδιο του ασβεστίου.

(5) Οριστικές αποκαταστάσεις, ικανές
να εξασφαλίσουν το βέλτιστο αποτέ-
λεσμα ως προς την προστασία από τη
μικροδιείσδυση, θα πρέπει να τοπο-
θετούνται το συντομότερο μετά το
πέρας της ενδοδοντικής θεραπείας.

(6) Στις περιπτώσεις που η έμφραξη του
ριζικού σωλήνα έχει εκτεθεί στο στο-
ματικό περιβάλλον για διάστημα με-
γαλύτερο των τριών μηνών είναι
ασφαλέστερο να προηγείται  επανά-
ληψη της ενδοδοντικής θεραπείας
και κατόπιν η τοποθέτηση της νέας
αποκατάστασης.
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maxillary sinusitis, etiology, symptoms, clinical – radiographic
examination, treatment. 
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Περίληψη
Οι ιγμορίτιδες περιλαμβάνουν τις λοιμώξεις του γναθιαίου
άντρου και ταλαιπωρούν συχνά τους ασθενείς. Η αιτιολογία
τους μπορεί να ποικίλει, ωστόσο στην παρούσα εργασία θα
ασχοληθούμε με τις οδοντογενείς ιγμορίτιδες, δηλαδή αυτές
που σχετίζονται με οδοντικά αίτια. Διακρίνονται σε οξείες και
χρόνιες. Οι οξείες οφείλονται κυρίως σε περιακρορριζικές
και σπανιότερα σε περιοδοντικές λοιμώξεις δοντιών, οι ρίζες
των οποίων γειτνιάζουν με το ιγμόρειο. Από την άλλη, για τις
χρόνιες ευθύνονται πέρα από τις οδοντικές λοιμώξεις και η
παραμονή ξένων σωμάτων ή ρίζας στο ιγμόρειο, τα περια-
κρορριζικά κοκκιώματα, οι κύστεις και η τυχόν ύπαρξη μι-
κρού εύρους στοματοκολπικής επικοινωνίας. Αν και είναι  νό-
σοι που απαντώνται συχνά η έλλειψη χαρακτηριστικής συ-
μπτωματολογίας δυσκολεύει τόσο τη διάγνωση όσο και τη δια-
φοροδιάγνωσή τους από τις υπόλοιπες ιγμορίτιδες. Εξαιτίας
του γεγονότος αυτού πολλές φορές ο οδοντίατρος είναι ο τε-
λευταίος γιατρός τον οποίο επισκέπτονται οι ασθενείς. Η λή-
ψη ενός εμπεριστατωμένου ιστορικού και η κατάλληλη κλινι-
κή και ακτινογραφική εξέταση είναι απαραίτητα για τη διά-
γνωση της νόσου. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να κα-
ταδειχθούν οι αιτίες και η συμπτωματολογία αλλά και να ανα-
λυθεί ο τρόπος διάγνωσης και η θεραπεία της οξείας και της
χρόνιας οδοντογενούς ιγμορίτιδας. 

Summary
Maxillary sinusitis

O. Sintaki*, P. Tsatsanias** 

Maxillary sinusitis is, by definition, the inflammation of the
maxillary sinus. It is commonly odontogenic in nature due to the
anatomic juxtaposition of the teeth and the maxillary sinus. Like
infections, maxillary sinusitis may be acute or chronic. Acute
maxillary sinusitis is caused mainly by periapical, and rarerly
periodontal, infections of the teeth that come into close contact
with the maxillary sinus. On the other hand, chronic maxillary
sinusitis is caused by dental infections as well as apices remaining
in the sinus during the extraction of the teeth, periapical granu-
loma, cysts and fistula in this area. Although a fairly common di-
sease, it is sometimes difficult to diagnose. Dentists should take
into account all the symptoms presented by the patient together
with clinical and radiographic examination in order to choose the
most suitable treatment. The aim of the present study is to pre-
sent the etiology, the symptoms, the clinical and radiographic
examination and the treatment of both acute and chronic
maxillary sinusitis.
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Εισαγωγή
Τα γναθιαία άντρα ή γναθιαίοι κόλποι ή
άντρα του Highmore ή ιγμόρεια άντρα
είναι οι μεγαλύτεροι από τους παραρρι-
νικούς κόλπους και βρίσκονται προς τα
έξω των ρινικών κοιλοτήτων με τις οποί-
ες και επικοινωνούν. Κάθε γναθιαίο
άντρο καταλαμβάνει ολόκληρη σχεδόν
την άνω γνάθο, έχει σχήμα τρίπλευρης
πυραμίδας με βάση προς το κύτος της ρι-
νός, κορυφή προς το ζυγωματικό οστό
και τρεις πλευρές που καθορίζονται σαν
πρόσθιο, οπίσθιο και άνω τοίχωμα. Το
πρόσθιο τοίχωμα αντιστοιχεί στην πρό-
σθια επιφάνεια του σώματος της άνω
γνάθου, που σχηματίζει τον κυνικό βό-
θρο. Το οπίσθιο τοίχωμα αντιστοιχεί
στην υποκροτάφια επιφάνεια του σώμα-
τος της άνω γνάθου. Το άνω τοίχωμα
αντιστοιχεί στο έδαφος του οφθαλμικού
κόγχου1-4. Η βάση του γναθιαίου άντρου
έχει τετράπλευρο σχήμα και αφορίζεται
από τέσσερα χείλη, το άνω, το κάτω, το
πρόσθιο και το οπίσθιο. Το οπίσθιο και
το κάτω χείλος συνέχονται με το οπίσθιο
τοίχωμα του γναθιαίου άντρου και έτσι
αυτό μπορεί να περιγραφεί σαν μια τρί-
πλευρη πυραμίδα με τετράπλευρη βάση.
Στην οπίσθια και άνω περιοχή της βάσε-
ως εντοπίζεται το ρινοκολπικό στόμιο
του γναθιαίου άντρου που εκβάλλει στο
μεσορινικό πόρο1-3.
Η χωρητικότητα του γναθιαίου άντρου
ανέρχεται κατά μέσον όρο στα 15ml. Oι
λειτουργίες του είναι α) η ύγρανση και η
θέρμανση του εισπνεόμενου αέρα, β) η
μείωση της βαρύτητας του σπλαγχνικού
κρανίου και γ) η ρύθμιση του τόνου της
φωνής2,3. 
Η γειτνίασή του με τη στοματική κοιλό-
τητα το καθιστά ευάλωτο στις οδοντογε-
νείς λοιμώξεις, σε ιατρογενή συμβάματα
(π.χ. στοματοκολπική επικοινωνία μετά
την εξαγωγή δοντιών ή υπερπλήρωση
των ριζικών σωλήνων με εμφρακτικό
υλικό κατά την ενδοδοντική θεραπεία).
Επιπλέον, είναι δυνατόν να εμφανι-
στούν όγκοι ή κύστεις εξαιτίας της πα-
ραμονής υπολειμμάτων οδοντοθυλακίου
των δοντιών1,2,5,6. 

Οι οδοντογενείς ιγμορίτιδες διακρίνο-
νται σε οξείες και χρόνιες. 

Οξείες οδοντογενείς 
ιγμορίτιδες
Οι οξείες οδοντογενείς ιγμορίτιδες απο-
τελούν το 10% περίπου όλων των περι-
πτώσεων οξείας ιγμορίτιδας και έχουν
διαφορετική από αυτές αιτιολογία.
Οφείλονται κυρίως σε οξείες και χρό-
νιες περιακρορριζικές ή σπανιότερα πε-
ριοδοντικές λοιμώξεις4,6-9. Ωστόσο, μό-
λυνση του ιγμορείου μπορεί να προκλη-
θεί και από προώθηση μολυσμένης ρίζας
μέσα στο άντρο κατά τη διάρκεια εξα-
γωγής ή και μετά από τυχαία διάνοιξη
του ιγμορείου κατά τη διάρκεια κάποιας
επέμβασης4-6,10.

Διάγνωση
Η διάγνωση μπορεί να γίνει με το συ-
σχετισμό του ιστορικού της κλινικής και
της ακτινογραφικής εξέτασης. 

Κλινική εξέταση
Τις περισσότερες φορές ένα καλό ιστο-
ρικό και η συζήτηση με τον ασθενή θα
βοηθήσει τον κλινικό οδοντίατρο στη
διάγνωση. Χαρακτηριστικό των ατόμων
που πάσχουν από οδοντογενή ιγμορίτιδα
αλλά και σημαντικό διαφοροδιαγνωστι-
κό στοιχείο από τις άλλες ιγμορίτιδες εί-
ναι πως δεν υφίσταται ιστορικό προσβο-
λών ρινίτιδας ή ρινοκολπίτιδας ή κοινού
κρυολογήματος1,2,11. Αντιθέτως, αναφέ-
ρεται ιστορικό επώδυνων ή μη οδοντι-
κών ή περιοδοντικών λοιμώξεων2,4,7,12.
Ο ασθενής αναφέρει συχνά αίσθημα βά-
ρους στην πάσχουσα πλευρά της άνω
γνάθου, με ετερόπλευρο πόνο, χωρίς σα-
φή εντοπισμό, που επιδεινώνεται κατά
την κατάκλιση. Χαρακτηριστικό σύ-
μπτωμα της οδοντογενούς ιγμορίτιδας
είναι το ιδιαίτερα δύσοσμο και βλεννο-
πυώδες εξίδρωμα. Άλλα συμπτώματα
που περιγράφονται είναι η κεφαλαλγία,
ο πόνος και το οίδημα στην παρειά , ο
νυχτερινός βήχας, η ανορεξία και ο πυ-
ρετός4,7,8.13. 

Κατά την ψηλάφηση, τόσο η περιοχή του
δέρματος που αντιστοιχεί στο πάσχον ιγ-
μόρειο όσο και η περιοχή του βλεννογό-
νου των άνω δοντιών παρουσιάζουν
έντονη ευαισθησία. Επώδυνη χαρακτη-
ρίζεται και η επίκρουση των αντίστοιχων
δοντιών. Κατά την επισκόπηση παρατη-
ρείται ερυθρότητα και οίδημα του ρινι-
κού βλεννογόνου με παρουσία βλεννο-
πυώδους εξιδρώματος στο οπίσθιο φα-
ρυγγικό τοίχωμα6,9,10,14.  

Ακτινογραφική εξέταση
Η χρήση των ακτινογραφιών θα βοηθή-
σει και θα συμπληρώσει την κλινική εξέ-
ταση. 
Οι ακτινογραφίες που θα βοηθήσουν τον
κλινικό οδοντίατρο στην ενδελεχή εξέ-
ταση του ιγμόρειου είναι η περιακρορρι-
ζική, η δήξεως και η πανοραμική ακτινο-
γραφία που τις περισσότερες φορές
επαρκούν. Όταν απαιτούνται περισσό-
τερες πληροφορίες χρησιμοποιείται η
ινιoπωγωνική προβολή 15Γ (Waters),
ενώ συχνά απαιτείται η χρήση της αξονι-
κής τομογραφίας που είναι παθογνωμο-
νική για την παρουσία φλεγμονής 1,2,9,15.
Η αξονική τομογραφία μάς επιτρέπει να
παρατηρήσουμε τις φλεγμονώδεις αλλα-
γές που τυχόν συμβαίνουν στο βλεννογό-
νο των παραρρινικών κόλπων και είναι η
πιο ακριβής απεικόνιση, που έχουμε στη
διάθεσή μας ως τώρα , για την εκτίμηση
της παθοφυσιολογίας των παραρρινο-
κολπίτιδων16. Σε συνδυασμό με την αξο-
νική τομογραφία χρησιμοποιείται και η
τεχνική bone SPECT (single photon
emission computerized tomography), η
οποία επιτρέπει την εκτίμηση της παθο-
φυσιολογίας των βλαβών του οστού.  Με
τη συγκεκριμένη τεχνική παίρνουμε
τρισδιάστατες εικόνες που αποκαλύ-
πτουν βιοχημικές αλλαγές του οστίτη
ιστού  και μας επιτρέπουν να διαγνώ-
σουμε πρόωρες βλάβες του οστού με με-
γάλη ευαισθησία17.
Το υγιές ιγμόρειο φαίνεται σαν μια αε-

ροφόρος κοιλότητα που περιβάλλεται
από οστό και οδοντικά μορφώματα. Το
σώμα του ιγμορείου πρέπει να είναι
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ακτινοδιαπερατό και να περιβάλεται
από ένα ακτινοαδιαπέρατο φλοιώδες
οστό. Η σύγκριση των δύο ιγμόρειων
στην ακτινογραφία συμπληρώνει και
βοηθά τη διάγνωση6. Για να θεωρηθεί το
ιγμόρειο υγιές δεν θα πρέπει να υπάρχει
ένδειξη πάχυνσης του βλεννογόνου στα
οστικά τοιχώματα (ενδεικτικό κυρίως
της χρόνιας ιγμορίτιδας), σκίαση του
άντρου από συγκέντρωση εξιδρώματος,
υδραερικό επίπεδο (από συγκέντρωση
βλέννας, πύου ή αίματος) ή παρουσία
ξένων σωμάτων. Πολλές φορές μέσα
στην κοιλότητα του ιγμόρειου άντρου
φαίνεται να προβάλουν οι ρίζες των οπί-
σθιων δοντιών της άνω γνάθου, λόγω της
δισδιάστατης απεικόνισης που παρέ-
χουν οι απλές ακτινογραφίες1,9,16. Η
ακτινογραφική μελέτη βοηθά ουσιαστι-
κά στη διαφοροδιάγνωση μεταξύ των
νόσων του ιγμορείου, που προκαλούν
πόνο στα οπίσθια άνω δόντια, και των
πόνων οδοντικής αιτιολογίας13,18.  

Μικροβιολογία
Στις οξείες ιγμορίτιδες έχουν απομονω-
θεί κυρίως ο Haemophilus influenzae
και ο Streptococcus pneumoniae, που εί-
ναι και οι δύο Gram θετικοί μικροοργα-
νισμοί12,19-21. Συχνά απομονώνεται και η
Moraxella catarrhalis. Σε λοιμώξεις οδο-
ντογενούς προέλευσης η βακτηριακή
χλωρίδα εμφανίζεται πιο σύνθετη, με
την παρουσία των Prevotella και Porphy-
romonas, εξαιτίας των περιακρορριζι-
κών αλλοιώσεων και της φύσης της ου-
λοδοντικής σχισμής19-21.

Θεραπεία
Στην περίπτωση ύπαρξης υπεύθυνου δο-
ντιού, η θεραπεία περιλαμβάνει τη διά-
νοιξή του για παροχέτευση του εξιδρώ-
ματος και τη διενέργεια ενδοδοντικής
θεραπείας. Η έσχατη λύση της εξαγωγής
αποφασίζεται σε επιμονή των οξέων συ-
μπτωμάτων ή έντονης κινητικότητας του
υπεύθυνου δοντιού1,2,22. Γίνεται σύ-
γκλειση και συρραφή  της αναμενόμενης
στοματοκολπικής επικοινωνίας, δίνο-
ντας στον ασθενή κατάλληλες οδηγίες,

όπως αποφυγής πταρμού, καπνίσματος
και υπερβολικής διάνοιξης του στόμα-
τος.
Όταν δεν υπάρχει παροχετευτική οδός
προς το στόμα και η νόσος επιμένει  τό-
τε, όπως και σε όλες τις επίμονες περι-
πτώσεις οξείας ρινογενούς ιγμορίτιδας,
επιβάλλεται η παρακέντηση του γναθιαί-
ου άντρου μέσω της ρινός. Μετά από
επιφανειακή αναισθησία η παρακέντη-
ση γίνεται με ειδική βελόνη trocar από
τον κάτω ρινικό πόρο και συνδυάζεται
με πλύσεις με φυσιολογικό ορό1,2,23,24.
Η θεραπεία περιλαμβάνει κυρίως τη χο-
ρήγηση αντιβιοτικών ευρέος φάσματος
και αποσυμφορητικών του ρινικού βλεν-
νογόνου. Συχνά χρησιμοποιείται η αμπι-
κιλλίνη και η αμοξυκιλλίνη σε συνδυα-
σμό με κλαβουλανικό οξύ. Οι Kabor και
συν. προτείνουν αντιβιοτική θεραπεία
για χρονικό διάστημα πέντε ημερών25,26,
ενώ άλλοι δέκα ημερών. Οι ασθενείς
που ανθίστανται στη θεραπεία πρέπει
να υποβληθούν σε μικροβιακή καλλιέρ-
γεια. Ασθενείς με αλλεργικό ιστορικό
στην πενικιλλίνη θα πρέπει να λάβουν
κάποιο αντιβιοτικό της ομάδας των μα-
κρολιδών ή λινκοζαμιδών1,13,20,27. 
Στη θεραπεία της ιγμορίτιδας σημαντικό
ρόλο διαδραματίζουν τα αποσυμφορητι-
κά του ρινικού βλεννογόνου. Τα απο-
συμφορητικά χρησιμοποιούνται για την
ευχερέστερη παροχέτευση του πύου μέ-
σω του στομίου του γναθιαίου άντρου.
Μπορεί να γίνει συστηματική χορήγησή
τους ή τοπική εφαρμογή τους. Σχετικά
με τη συστηματική τους χορήγηση πρό-
κειται συνήθως για ένα συνδυασμό φαρ-
μάκων που περιλαμβάνει αντιισταμινι-
κές και συμπαθητικομιμητικές ουσίες οι
οποίες όμως μπορεί να προκαλέσουν
παρενέργειες ανησυχητικές για τον
ασθενή. Τα αντιισταμινικά για παρά-
δειγμα εμφανίζουν διαφόρου βαθμού
καταστολή σε πολλούς ασθενείς, ενώ τα
συμπαθητικομιμητικά μπορεί να αυξή-
σουν την αρτηριακή πίεση και τον καρ-
διακό σφυγμό. Η χορήγηση των παρα-
πάνω φαρμάκων θα πρέπει να γίνεται
αφού πρώτα ληφθεί υπόψη το γενικό
ιστορικό του ασθενούς . Αυτά που χρη-

σιμοποιούνται συνήθως είναι η βρωμ-
φαινιραμίνη, η φαινυλεφρίνη, και η φαι-
νυλπροπανολαμίνη25. Αναφορικά με τα
τοπικής χρήσης αποσυμφορητικά μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν για χρονικό
διάστημα όχι μεγαλύτερο των επτά ημε-
ρών, γιατί μπορεί να προκαλέσουν οίδη-
μα ή φαρμακευτική ρινίτιδα με την επα-
ναλαμβανόμενη χρήση τους. Κυρίως
χρησιμοποιείται διάλυμα ξυλομεταζολί-
νης, μια συμπαθητικομιμητική αμίνη,
που προκαλεί συρρίκνωση του ρινικού
βλεννογόνου. Μερικές φορές χρησιμο-
ποιούνται τοπικά κορτικοστεροειδή, με
καλά αποτελέσματα, σε αλλεργικούς κυ-
ρίως ασθενείς. Τα κορτικοστεροειδή
σταθεροποιούν τα μαστοκύτταρα, τα ηω-
σινόφιλα και τα βασεόφιλα στο ρινικό
βλεννογόνο, έχοντας την τάση  να  μειώ-
νουν τον αριθμό τους28. 

Χρόνιες οδοντογενείς 
ιγμορίτιδες
Χρόνια ιγμορίτιδα γενικά είναι κάθε
χρόνια φλεγμονή του βλεννογόνου του
γναθιαίου άντρου. Σαν αιτίες των φλεγ-
μονών αυτών θεωρούνται η αλλεργία, ο
ερεθισμός του βλεννογόνου από κάπνι-
σμα και οινοπνευματώδη ποτά και ο
ανεπαρκής αερισμός των γναθιαίων
άντρων, που ευνοεί την ανάπτυξη μολυ-
σματικών παραγόντων1,2,26.
Χρόνιες περιακρορριζικές και περιοδο-
ντικές λοιμώξεις είναι δυνατόν να απο-
τελέσουν τις αιτίες μιας χρόνιας ιγμορί-
τιδας ή και πολλές φορές να συνυπάρ-
χουν με αυτή, χωρίς να σημαίνει αυτό
πως η λοίμωξη του άντρου είναι οδοντο-
γενής. Αυτό συμβαίνει γιατί η χρόνια ιγ-
μορίτιδα μπορεί να οφείλεται σε αλλερ-
γικά ή ρινογενή αίτια1,2,5,23. 
Πέραν όμως από τις οδοντικές λοιμώ-
ξεις, η χρόνια οδοντογενής ιγμορίτιδα
μπορεί να προκληθεί από την παραμονή
μιας ρίζας ή ξένων σωμάτων  που απω-
θήθηκαν μέσα στο γναθιαίο άντρο, από
περιακρορριζικά κοκκιώματα, από μι-
κρές φλεγμονώδεις κύστεις προγομφίων
ή γομφίων, από μεγάλες οδοντογενείς
κύστεις οι οποίες καταλαμβάνουν ολό-
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κληρο ή μέρος του γναθιαίου άντρου ή
και από την ύπαρξη  μικρού εύρους στο-
ματοκολπικής επικοινωνίας. Η στοματο-
κολπική επικοινωνία στην περίπτωση αυ-
τή επιτρέπει τη μόλυνση του ιγμορείου α-
πό τη στοματική χλωρίδα χωρίς όμως να
επιτρέπει την παροχέτευσή του1,2,29-33.
Η χρόνια οδοντογενής ιγμορίτιδα είναι
μια αρκετά συχνή νόσος και αποτελεί το
10 με 12% των περιπτώσεων χρόνιας ιγ-
μορίτιδας33.
Η διάγνωση περιλαμβάνει την κλινική,
ακτινολογική και μικροβιολογική εξέτα-
ση.

Κλινική εξέταση
Στην περίπτωση της χρόνιας οδοντογε-
νούς ιγμορίτιδας η κλινική διάγνωση εί-
ναι πολλές φορές δύσκολη και συχνά το
ιστορικό, που επιβάλλεται να λάβει ο
κλινικός, είναι παραπλανητικό. Αυτό
συμβαίνει γιατί η χρόνια ιγμορίτιδα εί-
ναι κάποιες φορές ασυμπτωματική, ενώ
κάποιες άλλες εμφανίζει  επαναλαμβα-
νόμενες προσβολές οξείας βλεννοπυώ-
δους ρινίτιδας με ρινική απόφραξη, ρινι-
κές εκκρίσεις, κεφαλαλγία και ελάττωση
της όσφρησης25,26. 

Ακτινογραφική εξέταση
Ο ακτινογραφικός έλεγχος περιλαμβά-
νει τις ίδιες ακτινογραφίες που χρησιμο-
ποιούνται και στην περίπτωση της οξεί-
ας οδοντογενούς ιγμορίτιδας (περια-
κρορριζική, δήξεως, ορθοπαντομογρά-
φημα, ινιοπωγωνική προβολή 15° (Wa-
ters), και επιβεβαιώνεται με την  αξονι-
κή τομογραφία1,6,9,15,18. Στην ακτινογρα-
φία παρατηρείται πάχυνση του βλεννο-
γόνου, μερική ή πλήρης σκίαση του ιγμο-
ρείου αλλά και ύπαρξη κύστης ή πολύ-
ποδα9,15,18,34,35.  

Μικροβιολογία
Η μικροβιολογία της χρόνιας ιγμορίτι-
δας είναι διαφορετική από αυτή της
οξείας. Η ιγμορίτιδα θεωρείται χρόνια
αν αντιστέκεται στη θεραπεία ή παραμέ-
νει για χρονικό διάστημα άνω των τριών
μηνών. Με την πάροδο του χρόνου κα-

θώς μειώνεται η παροχέτευση μειώνεται
συγχρόνως το pH και η συγκέντρωση
του Ο2. Οι συνθήκες αυτές είναι ιδανι-
κές για την επιβίωση αναερόβιων βακτη-
ρίων. Έτσι στις χρόνιες ιγμορίτιδες απο-
μονώνονται συχνά αναερόβια βακτήρια
και δυνητικά αναερόβια. Τέτοια είναι
Porphyromonas (Bacteroides), Veilo-
nella και Corynebacterium. Τα δυνητικά
αναερόβια μπορεί να συμπεριλαμβά-
νουν α-αιμολυτικούς στρεπτόκοκκους,
σταφυλόκοκκους και πυογόνους στρε-
πτόκοκκους36-39.

Θεραπεία
Στις περιπτώσεις χρόνιας ιγμορίτιδας
που είναι ρινογενούς αιτιολογίας δεν υ-
πάρχει πλήρως αποτελεσματική θερα-
πεία, γιατί αφενός η άρση του αιτίου δεν
είναι εφικτή και αφετέρου από τα αρχικά
ακόμη στάδια της νόσου οι βλάβες του
βλεννογόνου δεν είναι ανατάξιμες2,5,40. 
Αντίθετα, στις χρόνιες οδοντογενείς ιγμο-
ρίτιδες έχουμε τη δυνατότητα άρσης του
αιτίου και θεραπεία του ασθενούς. Επο-
μένως, αρχικά θα πρέπει να εξαλείφονται
όλες οι πιθανές αιτίες μιας οδοντογενούς
λοίμωξης ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, να
γίνεται εξαγωγή των υπεύθυνων δοντιών,
αφαίρεση της ρίζας ή του ξένου σώματος
που τυχόν απωθήθηκαν στο ιγμόρειο και
σύγκλειση της πιθανής στοματοκολπικής
επικοινωνίας2,14,25,26,37,41. Ορισμένες φο-
ρές είτε εξαιτίας ύπαρξης πολυπόδων εί-
τε δυσκολίας στην αφαίρεση της ρίζας ή
του ξένου σώματος που απωθήθηκε στο
γναθιαίο άντρο, προτείνεται η ριζική
ανάρτηση αυτού με την τεχνική τύπου
Caldwell-Luc25,26,31,32,37. Τα μειονεκτή-
ματα αυτής της τεχνικής είναι η μεγάλη
διάρκεια της επέμβασης, το μεγάλο πο-
σοστό επιπλοκών, η μεγάλη απώλεια αί-
ματος, επίσταξη από τη σφηνοϋπερώια
αρτηρία, και η μεγάλη ταλαιπωρία του
ασθενούς33,34. Η τεχνική αντενδείκνυται
σε παιδιά λόγω πιθανών βλαβών στις
καταβολές των μόνιμων δοντιών33,34.
Επιπλέον, ασθενείς  με χρόνια ιγμορίτι-
δα μπορούν να ανακουφιστούν σε μεγά-
λο βαθμό και με εγχειρήσεις που βελ-

τιώνουν τον αερισμό και την παροχέτευ-
ση του γναθιαίου άντρου . Μια τέτοια εί-
ναι και η αντρορινοστομία που γίνεται
χαμηλότερα της κάτω ρινικής κόγχης.   
Παρά το γεγονός ότι στην περίπτωση της
χρόνιας ρινογενούς ιγμορίτιδας η  διαρ-
ρινική ενδοσκοπική μέθοδος έχει καθιε-
ρωθεί ως θεραπεία, στην οδοντογενή ιγ-
μορίτιδα δεν είναι τόσο συνηθισμένη και
λίγες μελέτες υπάρχουν σχετικά με αυτή
τη μέθοδο33,34,42-44. Ωστόσο, αρχίζει να
κερδίζει συνεχώς  έδαφος εξαιτίας των
σημαντικών πλεονεκτημάτων που εμφα-
νίζει, όπως η επέμβαση μικρής διάρκει-
ας, η γρήγορη και αποτελεσματική επού-
λωση, ο μικρός αριθμός επιπλοκών που
τη συνοδεύουν17,44. Είναι σημαντικό να
αναφερθεί πως σε ορισμένες περιπτώ-
σεις και κυρίως σε αυτές με την ύπαρξη
οδοντογενών κύστεων και ειδικότερα
κερατινοκύστεων απαιτείται συνδυα-
σμός της διαρρινικής ενδοσκοπικής με-
θόδου με την τεχνική Caldwell-Luc ώστε
να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλε-
σμα33.  

Σχόλιο - Συμπεράσματα
Οι ιγμορίτιδες οδοντικής αιτιολογίας εί-
ναι αρκετά συχνές νόσοι που προκαλού-
νται από περιοδοντικές ή περιακρορρι-
ζικές λοιμώξεις οπισθίων δοντιών, από
προώθηση ή/και παραμονή ξένων σωμά-
των (εμφρακτικά υλικά ενδοδοντικής
θεραπείας, μικροεργαλεία, εμφυτεύμα-
τα) ή ριζών στο ιγμόρειο, από την πα-
ρουσία οδοντογενών ή φλεγμονωδών
κύστεων, κοκκιωμάτων, ή την ύπαρξη
μιας μικρού εύρους στοματοκολπικής
επικοινωνίας. Ιγμορίτιδες είναι δυνατόν
να προκύψουν και ως επιπλοκή μετά
από επεμβάσεις εσωτερικής ή εξωτερι-
κής ανύψωσης του εδάφους του ιγμορεί-
ου για την κατάλληλη δημιουργία χώρου
για την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων.
Για το λόγο αυτό είναι σχεδόν πάντα
αναγκαία η χρήση αποσυμφορητικών
του  ρινικού βλεννογόνου μετά από αυ-
τές τις επεμβάσεις45-48. 
Το χαρακτηριστικό των οδοντογενών ιγ-
μορίτιδων  είναι πως σε αντίθεση με ό,τι
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συμβαίνει με τις ιγμορίτιδες άλλης  αι-
τιολογίας αυτές θεραπεύονται πλήρως
με την άρση του αιτίου. Επομένως, ο κλι-
νικός οδοντίατρος πρέπει να είναι σε θέ-
ση να διαγνώσει και στη συνέχεια να θε-
ραπεύσει μια ιγμορίτιδα οδοντικής αι-
τιολογίας. Ο συνδυασμός κλινικής, ακτι-
νολογικής και μικροβιολογικής -όπου
χρειάζεται- εξέτασης θα καθορίσει τη
διάγνωση και θα διαμορφώσει το σχέδιο
θεραπείας. Σήμερα ο οδοντίατρος έχει
στη διάθεσή του την αξονική τομογρα-
φία που του επιτρέπει εύκολα και γρή-
γορα να αντιληφθεί και να διαγνώσει τη
νόσο. Η οδοντογενής  ιγμορίτιδα θεω-
ρείται νόσος του οστού και σαν τέτοια η
παθοφυσιολογία της  επηρεάζεται άμε-
σα από την οστική δραστηριότητα. Επο-
μένως, η τεχνική bone SPECT που πρό-
σφατα ξεκίνησε να εφαρμόζεται και μας
δίνει πληροφορίες σχετικά με την οστική
δραστηριότητα και το βαθμό επέκτασης
της φλεγμονής στο γναθιαίο άντρο, μπο-
ρεί να συμβάλει - σε συνδυασμό πάντα
με την αξονική τομογραφία - στην εκτί-
μηση της παθοφυσιολογίας της νόσου,
στην ακριβή διάγνωση καθώς και την
επιλογή της κατάλληλης θεραπείας. 
Για τη θεραπεία της νόσου απαραίτητη
είναι η εξάλειψη του αιτίου με την ενδο-
δοντική θεραπεία ή την εξαγωγή του
υπεύθυνου δοντιού, την αφαίρεση του
ξένου σώματος, της ρίζας, ή της κύστης
και τη σύγκλειση της στοματοκολπικής
επικοινωνίας. Σήμερα όλο και συχνότε-
ρα η καθιερωμένη τεχνική, για την αφαί-
ρεση ξένων σωμάτων από το ιγμόρειο, η
τεχνική τύπου Caldwell-Luc αρχίζει να
υποκαθιστάται, όπου αυτό είναι δυνα-
τόν, από τη διαρρινική ενδοσκοπική μέ-
θοδο49. Η τελευταία κερδίζει συνεχώς
έδαφος εξαιτίας των πλεονεκτημάτων
που εμφανίζει (μικρή διάρκεια επέμβα-
σης, ταχεία επούλωση, μικρός αριθμός
επιπλοκών, μικρή ταλαιπωρία του ασθε-
νούς). Αξίζει να σημειωθεί πως προτε-
ραιότητα  πρέπει να δίνεται πάντα στη
συντηρητική αντιμετώπιση κάθε περί-
πτωσης, ενώ όπου αυτό δεν είναι δυνατό
απαιτείται και η συνεργασία και με άλ-
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Περίληψη
Οδοντική διάβρωση ονομάζεται η μη αναστρέψιμη απώλεια
σκληρών οδοντικών ιστών που προκαλείται από κάποια χημι-
κή ουσία. Αναλόγως του αιτίου πρόκλησης, διακρίνεται σε εν-
δογενή και εξωγενή. Τα εξωγενή αίτια περιλαμβάνουν την τυ-
χαία ή μη κατανάλωση όξινων στερεών και κυρίως υγρών τρο-
φών από τον ασθενή. Ο βασικότερος παράγοντας που προσ-
διορίζει την ένταση της βλάβης είναι το pH της προσλαμβανό-
μενης ουσίας. Η διαβρωτική επίδραση του υδροχλωρικού οξέ-
ος στους οδοντικούς ιστούς θεωρείται ιδιαίτερα έντονη εφό-
σον η συγκέντρωση του υδατικού διαλύματος της ουσίας αυ-
τής είναι υψηλή. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρου-
σίαση ενός ενδιαφέροντος περιστατικού πρόκλησης οδοντι-
κής διάβρωσης από μια και μοναδική επαφή με διάλυμα υδρο-
χλωρικού οξέος υψηλής συγκέντρωσης. Το αίτιο πρόκλησης -
μάλλον ιδιαίτερα ασυνήθιστο- ήταν τόσο μεγάλης έντασης,
που προκάλεσε την ολοκληρωτική καταστροφή της μύλης δο-
ντιού σε μικρό χρονικό διάστημα. Το γεγονός αυτό καθιστά
επιτακτική την ανάγκη λήψης μέτρων προφύλαξης απέναντι
σε ιδιαίτερα τοξικές ουσίες δεδομένου ότι υπάρχει κίνδυνος
όχι μόνο για τη στοματική αλλά και για τη γενική υγεία του
ασθενή. 

Summary
Excessive dental erosion induced by direct, single and mo-
mentary contact with aqua hydrochloric acid solution. A case
report. 

K. Kodonas*, E. Nikopoulou**, T. Lambrianidis*** 

In dentistry, erosion is defined as “the irreversible loss of dental
hard tissue by a chemical process which does not involve ba-
cteria”. Hard tissue loss is attributed to contact between teeth and
an intrinsic or extrinsic agent of low pH. Intrinsic causes of dental
erosion include the effect of gastric acid on teeth resulting from
various disorders of the gastrointestinal tract such as vomiting or
persistent gastroesophageal reflux. Extrinsic acids may originate
from the patient’s diet, medication history and other environ-
mental or lifestyle factors. Hydrochloric acid has significantly
higher erosive properties than other acidic products. The aim of
this clinical report was to present an unusual case of severe tooth
erosion caused by direct, single and momentary contact of a
lateral incisor with aqua hydrochloric acid solution intended for
cleaning purposes. Upon contact, decalcification of dental tissues
was intense and rapid. Clinical examination revealed major
destruction of the tooth crown and excessive discoloration of the
remaining dental tissues. Radiographic examination demon-
strated the presence of apical radiolucency indicating a periapical
bony lesion. The patient was given conventional root canal tre-
atment and subsequent restorative rehabilitation. 
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Εισαγωγή

Στην οδοντιατρική, διάβρωση ονομάζε-
ται η μη αναστρέψιμη απώλεια σκληρών
οδοντικών ιστών που οφείλεται σε κά-
ποια χημική ουσία και όχι σε βακτή-
ρια1,2. Βασική προϋπόθεση είναι η επα-
φή των οδοντικών ιστών με κάποιο χημι-
κό παράγοντα χαμηλού pH, ενδογενούς
ή εξωγενούς προέλευσης1. Ενδογενή αί-
τια της οδοντικής διάβρωσης είναι η γα-
στροοισοφαγική  παλινδρόμηση ή οι συ-
χνοί έμετοι και γενικότερα παθήσεις του
γαστρεντερικού που έχουν ως επίπτωση
την ανάρροια όξινων γαστρικών υγρών
στη στοματική κοιλότητα3. Τα εξωγενή
αίτια περιλαμβάνουν την τυχαία ή μη κα-
τανάλωση  όξινων, κυρίως υγρών, τρο-
φών από τον ασθενή4.
H διαβρωτική επίδραση των υγρών τρο-
φών στους οδοντικούς ιστούς αποτέλεσε
αντικείμενο μελέτης πολλών ερευνών τα
τελευταία χρόνια1,4-8. Στην πλειονότητά
τους μελετούν την επίδραση ουσιών
όπως αναψυκτικά, χυμοί φρούτων ή
φαρμακευτικών προϊόντων τόσο στη νε-
ογιλή όσο και στη μόνιμη οδοντοφυΐα.
Δυο από τις σημαντικότερες παραμέ-
τρους που καθορίζουν την ένταση της
διάβρωσης στους οδοντικούς ιστούς εί-
ναι το pH της καταναλούμενης ουσίας
και ο χρόνος παραμονής της στη στομα-
τική κοιλότητα6,8.  Για παράδειγμα, έχει
δειχθεί πως άτομα που συνήθιζαν να
διατηρούν για περισσότερο χρόνο κά-
ποιο αναψυκτικό στη στοματική κοιλότη-
τα εμφάνιζαν μεγαλύτερα ποσοστά διά-
βρωσης από άλλα άτομα που πραγματο-
ποιούσαν άμεση κατάποση8. Έτσι, λοι-
πόν, μεγαλύτερος χρόνος επαφής του
διαβρωτικού παράγοντα με τους οδοντι-
κούς ιστούς συνεπάγεται μεγαλύτερης
έντασης βλάβη. 
Ο πλέον, όμως, καθοριστικός παράγο-
ντας που προσδιορίζει κατά κύριο λόγο
την ένταση της βλάβης είναι το pH της
προσλαμβανόμενης ουσίας9. Παρόλο
που ακόμη  πολλοί ερευνητές θεωρούν
πως δεν έχει προσδιοριστεί η ακριβής τι-
μή του pH που απαιτείται προκειμένου
να υπερκεραστεί η ρυθμιστική ικανότη-

τα του σάλιου και να προκληθεί διάβρω-
ση, εντούτοις είναι απόλυτα παραδεκτό
πως η σχέση της νόσου με τον παράγο-
ντα αυτόν είναι αντιστρόφως ανάλογη9.
Έτσι, όσο χαμηλότερο το pH μιας ου-
σίας τόσο μεγαλύτερη η διαβρωτική της
επίδραση.
Γενικότερα, η οδοντική διάβρωση κατη-
γοριοποιείται και με άλλα κριτήρια,
εκτός από την αιτία πρόκλησής της. Ένα
από αυτά είναι η ένταση των κλινικών
συμπτωμάτων1. Η συγκεκριμένη κατάτα-
ξη9 προτάθηκε από τον Eccles το 1979.
Διακρίνεται σε πρώτης τάξης, όταν αφο-
ρά μόνο την αδαμαντίνη του δοντιού,
δεύτερης τάξης όταν αφορά και μέχρι το
ένα τρίτο της οδοντίνης και, τέλος, τρίτης
τάξης όταν αφορά μεγαλύτερο τμήμα,
από το ένα τρίτο, της οδοντίνης.
Παράλληλα, η διάβρωση διακρίνεται σε
ενεργό και μη ενεργό10. Η έννοια  της
ενεργότητας στην περίπτωση αυτή έχει
να κάνει με το χρόνο επαφής του δια-
βρωτικού αιτίου με τους οδοντικούς
ιστούς10. Έτσι, η ενεργός διάβρωση
οφείλεται στη μακροχρόνια και συνεχή
επαφή με τη διαβρωτική ουσία και χα-
ρακτηρίζεται από τη γενικευμένη  απώ-
λεια οδοντικών ιστών, σε όλες τις ομά-
δες των δοντιών, που ξεκινά προοδευτι-
κά από την αδαμαντινοοστεϊνική ένωση
και επεκτείνεται στην αδαμαντίνη και
την οδοντίνη. Αντίθετα, η μη ενεργός10

διάβρωση αφορά τη μία και μοναδική
επαφή ενός δοντιού ή μιας περιοχής δο-
ντιών με το διαβρωτικό αίτιο, το οποίο
και δρα για το συγκεκριμένο χρονικό

διάστημα που διήρκησε η επαφή.
Το κλινικό περιστατικό που παρουσιά-
ζεται αφορά την πλήρη διάβρωση της
μύλης ενός πλαγίου τομέα της άνω γνά-
θου μετά από επαφή με διάλυμα υδρο-
χλωρικού οξέος 10-15%.  

Παρουσίαση περιστατικού
Ασθενής, ηλικίας 65 ετών, παραπέμφθη-
κε στην Κλινική της Ενδοδοντολογίας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης για ενδοδοντική θεραπεία
του άνω δεξιού πλαγίου τομέα. Κατά την
κλινική εξέταση του συγκεκριμένου δο-
ντιού διαπιστώθηκε καταστροφή του με-
γαλύτερου τμήματος της μύλης του, σε
τέτοιο βαθμό που ο μυλικός θάλαμος
επικοινωνούσε με το στοματικό περι-
βάλλον ((ΕΕιικκ..  11,,22)).. Επίσης, παρατηρήθη-
κε πως οι εναπομείναντες οδοντικοί
ιστοί της μύλης ήταν χαρακτηριστικά δυ-
σχρωμικοί. Παράλληλα, διαπιστώθηκε
ερυθρότητα του παρειακού βλεννογόνου
αντίστοιχα του πλαγίου τομέα και πα-
ρουσία στομίου ενεργού συριγγίου στα
παρειακά προσπεφυκότα ούλα. Η ασθε-
νής εμφάνιζε συμπτώματα κατά την επί-
κρουση και την ψηλάφηση της περιοχής
ενώ δεν ανέφερε αυτόματα εκλυόμενο
πόνο. Οι δοκιμασίες ζωτικότητας ήταν
αρνητικές. Γενικότερα, κατά την κλινική
εξέταση του οδοντικού φραγμού διαπι-
στώθηκε ήπιου βαθμού αποτριβή στην
περιοχή των προσθίων δοντιών της άνω
γνάθου. 
Η ακτινογραφική εξέταση ανέδειξε, πέ-
ραν της συσχέτισης του συριγγώδους πό-
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Εικ. 2: Λεπτομερέστερη κλινική ει-
κόνα του πλαγίου τομέα.

Εικ. 1: Κλινική εικόνα του πλαγίου
τομέα.



ρου με την ακρορριζική περιοχή του
πλαγίου τομέα, ευμεγέθη οστική αλλοί-
ωση της περιοχής ((ΕΕιικκ..  33,,44)). 
Το ιατρικό ιστορικό της ασθενούς δεν
ανέδειξε κάποιο συστηματικό πρόβλημα
υγείας. Κατά τη λήψη του οδοντιατρικού
ιστορικού, η ασθενής ανέφερε πως στο
παρελθόν (3 μήνες πριν) αισθάνθηκε
οξύ πόνο στην περιοχή, κατά την προ-
σπάθειά της να ανοίξει συσκευασία υδα-
τικού διαλύματος υδροχλωρικού οξέος
το οποίο επρόκειτο να χρησιμοποιήσει
για λόγους υγιεινής της οικίας της. Συ-
γκεκριμένα, στην προσπάθειά της αυτή
χρησιμοποίησε τους κεντρικούς τομείς
της άνω γνάθου. Έκτοτε η ασθενής ανα-
φέρει πως παρατήρησε τη βαθμιαία
απώλεια των οδοντικών ιστών του πλαγί-
ου τομέα της άνω γνάθου. Τα συμπτώμα-
τα του πόνου υποχώρησαν με το χρόνο
και αρκετό καιρό αργότερα παρατήρησε
ερυθρότητα του βλεννογόνου, στα πα-
ρειακά προσπεφυκότα ούλα αντίστοιχα
με τον πλάγιο τομέα, γεγονός που, όπως
επιβεβαίωσε η κλινική εξέταση, δηλώνει
την παρουσία συριγγίου στην περιοχή.  
Η διάγνωση που τέθηκε ήταν χρόνια πε-
ριακρορριζική φλεγμονή με παρουσία
ενεργού συριγγίου. Η θεραπευτική αντι-
μετώπιση περιελάμβανε την ενδοδοντι-
κή θεραπεία και την προσθετική αποκα-
τάσταση του δοντιού ((ΕΕιικκ..  55,,66)).

Συζήτηση

Η διαβρωτική επίδραση του υδροχλωρι-
κού οξέος στους οδοντικούς ιστούς θεω-
ρείται ιδιαίτερα έντονη εφόσον η συγκέ-
ντρωση του υδατικού διαλύματος της ου-
σίας αυτής είναι υψηλή. Τα μέχρι τώρα
βιβλιογραφικά δεδομένα που δύνανται
να τεκμηριώσουν το παραπάνω στηρίζο-
νται σε αναφορές περιστατικών ή βι-
βλιογραφικές ανασκοπήσεις που μελε-
τούν την ενδογενούς προέλευσης παρου-
σία οξέων στη στοματική κοιλότητα σε

περιπτώσεις βουλιμίας ή γαστροοισοφα-
γικής  παλινδρόμησης ή την εξωγενούς
προέλευσης παρουσία υδροχλωρικού
οξέος στη στοματική κοιλότητα11-17.
Οι εξωγενείς πηγές κατανάλωσης υδρο-
χλωρικού οξέος περιλαμβάνουν τη χρή-
ση, από τη μεριά του ασθενούς, ειδικών
σκευασμάτων που περιέχουν χαμηλή συ-
γκέντρωση της ουσίας και συνταγογρα-
φούνται σε περίπτωση γαστρεντερικών
διαταραχών17. Επίσης μπορεί να σχετί-
ζεται με παράγοντες του περιβάλλοντος
όπως η άμεση επαφή με μη σωστά χλω-
ριωμένο νερό πισίνας ή ένα ακατάλληλο
εργασιακό περιβάλλον με υψηλή συγκέ-
ντρωση ατμών του οξέος όπως έχει πα-
ρατηρηθεί κατά το παρελθόν σε συγκε-
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Εικ. 4: Ακτινογραφία μετά την τοπο-
θέτηση κώνου γουταπέρκας στο συ-
ρίγγιο.

Εικ. 3: Αρχική ακτινογραφία.

Εικ. 5: Τελική ακτινογραφία μετά
την ενδοδοντική θεραπεία

Συντηρητική μυλική αποκατάσταση του δοντιού (ανασύσταση ρητίνης).



κριμένες βιομηχανικές μονάδες4,15,18.
Τέλος, η πλέον προφανής και συχνή πε-
ρίπτωση εξωγενούς διάβρωσης των οδο-
ντικών ιστών αφορά τις διαιτητικές συ-
νήθειες του ατόμου και συγκεκριμένα
την κατανάλωση όξινων χυμών φρούτων
ή δισκίων πολυβιταμινούχων σκευασμά-
των5,14,17. 
Στο συγκεκριμένο περιστατικό η αιτία
πρόκλησης διάβρωσης είναι αδιαμφι-
σβήτητα εξωγενής και μάλιστα αφορά
την άμεση επαφή των οδοντικών ιστών
με υδατικό διάλυμα υδροχλωρικού οξέ-
ος συγκέντρωσης 10-15% για συγκεκρι-
μένο χρονικό διάστημα. Επίσης, χαρα-
κτηρίζεται ως μη ενεργός μια και αφορά
τη μια και μοναδική επαφή ενός δοντιού
με το διάλυμα του οξέος. Άμεσο επακό-
λουθο του γεγονότος αυτού ήταν η πλή-
ρης καταστροφή των σκληρών οδοντι-
κών ιστών της μύλης, γεγονός που οφεί-
λεται στην αυξημένη συγκέντρωση του
οξέος. Συνεπώς, η διάβρωση του πλαγί-
ου τομέα είναι τρίτης τάξης. Η νέκρωση
του πολφού οφείλεται είτε στην τοξική
δράση του διαλύματος υδροχλωρικού
οξέος είτε στη δράση μικροβίων που
επακολούθησε την καταστροφή των οδο-
ντικών ιστών. Η καταστροφή, όμως, του
μεγαλύτερου τμήματος της μύλης του δο-
ντιού οφείλεται στη διαβρωτική δράση
του οξέος. Ωστόσο, η χρόνια περιακρορ-
ριζική φλεγμονή οφείλεται, αποκλειστι-
κά και μόνο, στην παρουσία μικροβίων
στο εσωτερικό του ριζικού σωλήνα του
δοντιού. 
Ο παθογενετικός μηχανισμός της διά-
βρωσης των οδοντικών ιστών δεν είναι
απόλυτα κατανοητός, ακόμη και σήμε-
ρα. Συνιστά το αποτέλεσμα της αλληλε-
πίδρασης τριών βασικών παραγόντων:
του αιτίου, των οδοντικών ιστών και του
σάλιου19,20. Όπως είναι γνωστό, η αδα-
μαντίνη αποτελείται από υδροξυαπατίτη
ανθρακικού ασβεστίου. Η διαλυτότητα
του απατίτη είναι εξαρτώμενη του pH
του περιβάλλοντος χώρου. Αυτό συμβαί-
νει διότι τόσο οι φωσφορικές όσο και οι
ρίζες υδροξυλίου του απατίτη σχηματί-
ζουν δεσμούς με υδρογονοκατιόντα, τα
οποία αυξάνονται όταν το pH μειώνε-

ται19,21. Αυτό όμως αποφεύγεται, μέχρι
ενός ορίου, με τη δράση του σάλιου. Το
σάλιο περιέχει κατιόντα φωσφόρου και
ασβεστίου. Συνεπώς το περιβάλλον του
απατίτη παρέχει ένα «ρεζερβουάρ» ιό-
ντων που εξασφαλίζουν τη διατήρηση
της ποσότητάς του σταθερής10,13. Η δυ-
νατότητα όμως αυτή του σάλιου έχει ένα
μέγιστο όριο pH πέραν του οποίου χάνε-
ται. Για την αδαμαντίνη το όριο υπολογί-
ζεται περίπου 5,5 και κάτω από το όριο
αυτό ο υδροξυαπατίτης διαλύεται10. Η
διαβρωτική εξεργασία, εφόσον το αίτιο
είναι συνεχές ή μεγάλης έντασης, συνε-
χίζει και στην οδοντίνη και αν δεν αντι-
μετωπιστεί μπορεί να προκαλέσει τη νέ-
κρωση του πολφού, πράγμα που συνέβη
στο συγκεκριμένο περιστατικό. 
Έτσι, λοιπόν, γίνεται κατανοητό πως η
διαδικασία της διάβρωσης αποτελεί ένα
πολυπαραγοντικό φαινόμενο και η διά-
γνωσή της, στην πλειονότητα των περι-
πτώσεων, πραγματοποιείται όχι μόνο
μετά την ενδελεχή κλινική και ακτινο-
γραφική εξέταση αλλά κατά κύριο λόγο
μετά από τη λεπτομερή λήψη του ιστορι-
κού του ασθενούς και την καταγραφή
των καθημερινών διαιτητικών του συνη-
θειών ((ΠΠίίνν..  11)). Βέβαια, στο συγκεκριμέ-
νο περιστατικό το ενδιαφέρον δεν έγκει-
ται τόσο στη διάγνωση, όσο στο αποτέ-
λεσμα της νόσου. Το αίτιο πρόκλησης,
μάλλον ιδιαίτερα ασυνήθιστο, ήταν τόσο
μεγάλης έντασης, που προκάλεσε την

ολοκληρωτική καταστροφή της μύλης
δοντιού σε μικρό χρονικό διάστημα. Το
γεγονός αυτό καθιστά επιτακτική την
ανάγκη λήψης μέτρων προφύλαξης απέ-
ναντι σε ιδιαίτερα τοξικές ουσίες μιας
και υπάρχει κίνδυνος όχι μόνο για τη
στοματική αλλά και για τη γενική υγεία. 
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Λεξικό Ενδοδοντικών όρων της ΕΕΕ, 
Εκδόσεις Κισσός, Αθήνα 2004.

Άπολφο δόντι – Non-vital tooth, Pulpless tooth Δόντι του
οποίου ο πολφός έχει νεκρωθεί ή αφαιρεθεί.

Απολύμανση – Disinfection Μη ειδικός όρος, που δηλώνει την
καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών, αλλά όχι υπο-
χρεωτικά και των σπόρων. Συνήθως γίνεται με χημικά μέσα.

Απομόνωση δοντιού – Tooth isolation Διαδικασία πρωταρχι-
κής σημασίας για την ενδοδοντική θεραπεία, η οποία αποσκο-
πεί στη διατήρηση πεδίου εργασίας απαλλαγμένου από σάλιο
και μικρόβια, καθώς και στην προστασία του ασθενούς από
ενδεχόμενη κατάποση και εισρόφηση υλικών και μικροεργα-
λείων. Για την επίτευξη πλήρους απομόνωσης θεωρείται απα-
ραίτητη η χρήση του ελαστικού απομονωτήρα.



Εισαγωγή
Είναι γνωστό ότι η πρόγνωση της ενδο-
δοντικής θεραπείας είναι δυσμενέστερη
όταν υπάρχει περιακρορριζική αλλοίω-
ση, ενώ επιδεινώνεται επιπλέον σε περι-
πτώσεις ιατρογενών σφαλμάτων και ει-
δικά σε περιπτώσεις παραμελημένης
διάτρησης του υποπολφικού τοιχώματος,
η οποία έχει οδηγήσει σε μεσορριζική
βλάβη. Σήμερα όμως ο κλινικός οδοντία-
τρος διαθέτει σύγχρονα εργαλεία και
υλικά αποκατάστασης των διατρήσεων,
μέσα οπτικής ενίσχυσης καθώς και σύ-
χρονα αντιμικροβιακά πρωτόκολλα, τα
οποία έχουν καταστήσει εφικτή την επι-
τυχή αντιμετώπιση αυτών των περιπτώ-
σεων που άλλοτε είχαν αμφίβολη ή και
κακή πρόγνωση.

Περιγραφή περίπτωσης
Η ασθενής Α.Μ., ηλικίας 52 ετών, προ-
σήλθε στη Μεταπτυχική Κλινική Ενδο-
δοντίας με παραπομπή από γενικό οδο-
ντίατρο για να γίνουν ενδοδοντικές θε-
ραπείες στα δόντια 46 και 47. Η ασθενής
ανέφερε ως αιτία προσέλευσης πόνο στη
δεξιά κάτω οπίσθια περιοχή. Από τη λή-
ψη του ιατρικού ιστορικού προέκυψε
ελαφρά και ελεγχόμενη υπέρταση.
Ανέφερε προκλητό πόνο κατά τη μάση-
ση καθώς και ότι σε ένα από τα δόντια

της περιοχής ο οδοντίατρός της είχε επι-
χειρήσει ενδοδοντική θεραπεία προκει-
μένου να τοποθετηθεί στην περιοχή
εκτεταμένη ακίνητη προσθετική αποκα-
τάσταση.
Από την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε
ευαισθησία στην ψηλάφηση ακρορριζι-
κά των 46 και 47 καθώς και πόνος στην
επίκρουση, με εντονότερη εκδήλωση
στον 46. Μεσορριζικά του 46 εντοπίσθη-
κε περιοδοντική βλάβη 3ης κατηγορίας.
Τα ευρήματα από την ακτινογραφική
εξέταση ήταν τα ακόλουθα: Όσον αφο-
ρά τον πρώτο γομφίο, παρατηρήθηκε δι-
αυγαστική περιοχή μεσορριζικά η οποία
προσομοίαζε με διάτρηση του υποπολφι-
κού τοιχώματος και αντίστοιχα με αυτή
διάχυτη διαύγαση στο οστούν. Ο δεύτε-
ρος γομφίος παρουσίαζε ατελή έμφραξη
των ριζικών σωλήνων (ρ.σ.) με κώνους
αργύρου και φύραμα. Ακρορριζικά και
των δύο δοντιών υπήρχαν διάχυτες διαυ-
γάσεις ((ΕΕιικκ.. 11))..
Η ακτινογραφική διάγνωση για το δεύ-
τερο γομφίο ήταν περιακρορριζικό κοκ-
κίωμα και η προτεινόμενη αντιμετώπιση
ήταν επανάληψη ενδοδοντικής θεραπεί-
ας και ενδοδοντική θεραπεία άπολφου
δοντιού για τον πρώτο γομφίο. Η πρό-
γνωση για τον 47 θεωρήθηκε καλή, ενώ
για τον 46 αμφίβολη. 
Μετά την αφαίρεση της προσωρινής έμ-

φραξης από τον 46, η επισκόπηση απο-
κάλυψε δύο διατρήσεις στο υποπολφικό
τοίχωμα, άπω της τυπικής θέσης εντόπι-
σης των στομίων των εγγύς ρ.σ. Με τη
βοήθεια του χειρουργικού μικροσκοπίου
και λεπτού ξέστρου υπερήχων με αδα-
μάντινη επικάλυψη έγινε προσεκτική
αφαίρεση της οδοντίνης εγγύς των δια-
τρήσεων μέχρι να εντοπιστούν τα στόμια
των δυο εγγύς ρ.σ. Στη συνέχεια έγινε
επιβεβαίωση της διαβατότητας των ρ.σ.
με μικρή ρίνη μεγέθους 08. Με τη χρήση
των εργαλείων S1 και S2 του συστήματος
Protaper Universal και με κινήσεις ψύ-
κτρισης, με φορά προς τα εγγύς, παρα-
σκευάστηκαν τα στόμια των ρ.σ. έτσι
ώστε να είναι ευδιάκριτα από τις δια-
τρήσεις ενώ, ταυτόχρονα, δημιουργήθη-
κε ευθεία πρόσβαση στους ρ.σ. ((ΕΕιικκ.. 22))..
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Εικ. 1: Αρχικό ακτινογράφημα.



Αυτό θεωρείται σημαντικό επειδή πλέον
η χρήση των υπολοίπων ρινών γίνεται
απρόσκοπτα χωρίς πιθανότητα εισόδου
τους στη διάτρηση. Στη συνέχεια τα σή-
μεία των διατρήσεων εμφράχθηκαν προ-
σωρινά με ταχύπηχτο σκεύασμα υδρο-
ξειδίου του ασβεστίου (Dycal) και ολο-
κληρωθηκε η παρασκευή των ριζικών
σωλήνων του 46 με το σύστημα Protaper
Universal, χρησιμοποιώντας ως υγρό
διακλυσμών NaOCl 2,5%. Αμέσως μετά
αφαιρέθηκε το οδοντινικό επίχρισμα με
διακλυσμούς διαλύματος EDTA 17%
και ενεργοποίησή του με κατάλληλη ρί-
νη υπερήχων σε χαμηλή συχνότητα. Τέ-
λος, στεγνώθηκαν οι ρ.σ., στους οποίους
τοποθετήθηκε πάστα Ca(OH)2 και η
κοιλότητα της διάνοιξης εμφράχθηκε με
προσωρινό εμφρακτικό υλικό. 
Στην επόμενη συνεδρία, μετά από μια
εβδομάδα, επαναλήφθηκαν οι διακλυ-
σμοί των ρ.σ. με NaOCl 2,5%. Οι ρ.σ.
πληρώθηκαν εκ νέου με πάστα Ca(OH)2
και  στα στόμιά τους τοποθετήθηκαν βύ-
σματα βάμβακος, ώστε να αποτραπεί η
είσοδος υλικών. Ακολούθησε αφαίρεση
του Dycal από τις θέσεις των διατρήσεων
οι οποίες νεαροποιήθηκαν, στεγνώθη-
καν με αποστειρωμένα βύσματα βάμβα-
κος και εμφράχθηκαν με ΜΤΑ ((ΕΕιικκ.. 33)).
Το υλικό τοποθετήθηκε με τη βοήθεια
ειδικού μεταφορέα και με τη χρήση χει-
ρουργικού μικροσκοπίου. Σε επαφή με
το ΜΤΑ τοποθετήθηκε βύσμα βάμβακος
εμποτισμένο με δις απεσταγμένο νερό
για να βοηθήσει την πήξη του υλικού. Η
κοιλότητα διάνοιξης εμφράχθηκε με
προσωρινό εμφρακτικό υλικό. 
Στην επόμενη συνεδρία, μετά από άλλη
μια εβδομάδα έγινε αφαίρεση του
Ca(OH)2 με άφθονoυς διακλυσμούς
NaOCl 2,5%, ρίνιση με το κύριο ακρορ-
ριζικό εργαλείο (MAF), αφαίρεση του
οδοντινικού επιχρίσματος με διακλυ-
σμούς EDTA 17% και ενεργοποίηση του
διαλύματος με κατάλληλη ρίνη υπερή-
χων σε χαμηλή συχνότητα και τελικός
διακλυσμός με 10 ml NaOCl 2,5% σε κά-
θε ριζικό σωλήνα. Οι ριζικοί σωλήνες
στεγνώθηκαν με αποστειρωμένους κώ-
νους χάρτου και η έμφραξη έγινε με

θερμή συμπύκωση γουταπέρκας και φύ-
ραμα ΑΗ 26 με τις συσκευές System-B
και Obtura. 
Παράλληλα με τις διαδικασίες στο 46
ολοκληρώθηκε και η επανάληψη της εν-
δοδοντικής θαραπείας στο 47 ((ΕΕιικκ.. 44)),
ακολουθώντας και εδώ το ίδιο αντιμι-
κροβιακό πρωτόκολλο. Τέλος, οι κοιλό-
τητες διάνοιξης εμφράχθηκαν με υαλοϊ-
ονομερή κονία και ακολούθησε τοποθέ-
τηση προσωρινής προσθετικής εργα-
σίας. Η ασθενής ενημερώθηκε να προ-
σέλθει στην κλινική για επανεξέταση με-
τά 6 μήνες.
Στην εξαμηνιαία επανεξέταση η ασθε-
νής ήταν ασυμπτωματική τόσο στην ψη-
λάφηση όσο και στην επίκρουση. Η με-
σορριζική προσβολή που ανιχνεύθηκε
ήταν 1ης κατηγορίας. Ο ακτινογραφικός
έλεγχος έδειξε σχεδόν πλήρη επούλωση
των περιακρορριζικών αλλοιώσεων και
της μεσορριζικής βλάβης, καθώς και
απορρόφηση της περίσσειας φυράματος
που είχε εξέλθει στους περιακρορριζι-
κούς ιστούς με την κάθετη συμπύκνωση
της γουταπέρκας ((ΕΕιικκ.. 55)).
Στην ασθενή δόθηκε η οδηγία να ξενική-

σει την τελική προσθετική αποκατάστα-
ση καθώς και να επανέλθει για επανεξέ-
ταση 6 μήνες μετά, δηλαδή ένα χρόνο
μετά το τέλος της θεραπείας.                  

Συζήτηση
Η αντιμετώπιση των ιατρογενών διατρή-
σεων είναι σύνθετη και απαιτητική δια-
δικασία προκειμένου να εξασφαλισθούν
υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Υλικά όπως
το ΜΤΑ, με βιοσυμβατότητα και πολύ
ικανοποιητικές φυσικές και μηχανικές
ιδιότητες, έχουν βελτιώσει εντυπωσιακά
τη δυνατότητα αντιμετώπισης των ιατρο-
γενών διατρήσεων1. Το ΜΤΑ επιτυγχά-
νει εξαιρετική απόφραξη και έλεγχο της
μικροδιείσδυσης ενώ επιτρέπει την ανά-
πτυξη, σε επαφή με την επιφάνειά του,
νεοσχηματισμένου συστήματος οστεΐνης,
περιρριζίου και φατνιακού οστού2. Η
επιστημονική έρευνα έχει επιπρόσθετα
ενισχύσει την αντιμικροβιακή δράση των
τεχνικών μας με αποτέλεσμα να μειώνε-
ται κατά πολυ το μικροβιακό φορτίο και
των πλέον μολυσμένων σωλήνων. Η
αφαίρεση του οδοντινικού επιχρίσματος
και η χρήση υπερήχων για την ενεργο-
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Εικ. 2: Άποψη του υποπολφικού τοι-
χώματος με τις διατρήσεις, μετά την
παρασκευή των στομίων των εγγύς ρ.σ. 

Εικ. 3: Εμφραξη των διατρήσεων με
ΜΤΑ.

Εικ. 4: Τελικό ακτινογράφημα.
Εικ. 5: Ακτινογράφημα επανεξέτασης
μετά 6 μήνες. 



ποίηση των υγρών διακλυσμού επιτρέπει
στα ενδορριζικά φάρμακα αλλά και στα
υλικά έμφραξης να διεισδύουν στην οδο-
ντίνη και να ενισχύεται το αποτέλεσμά
τους3.
Η αυστηρή τήρηση των βασικών αρχών
της ενδοδοντικής θεραπείας, σε συνδυα-
σμό με τη χρήση νέων τεχνικών και υλι-
κών μας δίνει τη δυνατότητα διατήρησης
στο φραγμό δόντιών, τα οποία κάτω από
άλλες συνθήκες θα αποτελούσαν ένδει-
ξη εξαγωγής.
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Λεξικό Ενδοδοντικών όρων της ΕΕΕ, 
Εκδόσεις Κισσός, Αθήνα 2004.

Απορρόφηση – Resorption Αντιδραστική κυτταρική δραστη-
ριότητα που προσβάλλει αποκλειστικά ιστούς με φυσιολογική
ή/και παθολογική ενασβεστίωση (οστά, χόνδρους, δόντια) και
οδηγεί στην καταστροφή τους. Συντελείται σε δύο στάδια α)
απομεταλλικοποίηση του ιστού και β) πέψη του οργανικού
υποστρώματος.

Απόστημα – Abscess Εντοπισμένη συλλογή πύου μέσα σε νεο-
σχηματισμένη και περιορισμένη ιστική κοιλότητα. Είναι απο-
τέλεσμα φλεγμονής.

Αποσυμφόρηση – Decompression Ελάττωση της παθολογικά
αυξημένης ιστικής πίεσης.

Απόσχιση ριζών – Furcation, furca Η ανατομική περιοχή του
διαχωρισμού των ριζών ενός πολύρριζου δοντιού.
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Το ιστορικό, ο ακτινογραφικός και κλινι-
κός έλεγχος του περιστατικού που περι-
γράφεται έχει παρουσιαστεί λεπτομερώς
στο προηγούμενο τεύχος του περιοδικού
Ενδοδοντολογία (3:87, 2008). Ακολούθη-
σε διάλογος με οδοντιάτρους διαφόρων
ειδικοτήτων και αναπτύχθηκαν ποικίλες
προτάσεις σχετικά με την αιτιοπαθογέ-
νεια της δυσχρωμίας της μύλης των τομέ-
ων της κάτω γνάθου και την αντιμετώπιση
του αισθητικού προβλήματος.
Οι απόψεις που προτάθηκαν παρουσιά-
ζονται σχεδιαγραμματικά στην εειικκόόνναα  11
και είναι οι ακόλουθες:
•• Εξωτερική λεύκανση των τομέων.
•• Συνδυασμός εξωτερικής και εσωτερι-

κής λεύκανσης μετά από ενδοδοντική
θεραπεία.

•• Αποκατάσταση με όψη ρητίνης, όψη
πορσελάνης ή στεφάνη ολικής κάλυ-
ψης με ή χωρίς ενδοδοντική θεραπεία.

Επιπλέον, υπήρξαν και προτάσεις για
την αντιμετώπιση του έγκλειστου κυνό-
δοντα. Οι περισσότερες γνώμες σύγκλει-
ναν στο να μη γίνει χειρουργική αφαίρε-
ση καθώς θα υπήρχε το ενδεχόμενο νέ-
κρωσης του πολφού των τομέων και να
γίνει μόνο κλινική και ακτινογραφική
παρακολούθηση σε τακτά χρονικά δια-
στήματα. Η χειρουργική αφαίρεση του
κυνόδοντα προκρινόταν σαν λύση στην

Υπεύθυνοι στήλης: Ν. Κερεζούδης, Π. Ζωγάκης

ΑΝΟΙΚΤOΣ ΔΙAΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓH ΣΧΕΔIΟΥ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ

ΕΕμμ..  ΜΜααζζίίννηηςς**

* Διδάκτορας ενδοδοντολογίας, Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ.

Ενασβεστιώδης εκφύλιση του πολφού
κεντρικών τομέων κάτω γνάθου εξαιτίας
διαμετανάστευσης έγκλειστου κυνόδοντα

Εικ. 1: Eναλλακτικά θεραπευτικά σχήματα στην περίπτωση αντιμετώπισης του
αισθητικού προβλήματος της ενασβεστιώδους εκφύλισης του πολφού.



περίπτωση νέκρωσης του πολφού των
τομέων και αποτυχίας της συντηρητικής
ενδοδοντικής θεραπείας. Στην περίπτω-
ση αυτή, μαζί με την αφαίρεση του
έγκλειστου θα πραγματοποιούταν και η
ακρορριζεκτομή των τομέων.

Αντιμετώπιση

Οι προτάσεις αναλύθηκαν, συγκεντρώ-
θηκαν και ακολούθησε διάλογος με τον
ασθενή σχετικά με τη συνολική κατάστα-
ση και ειδικότερα για το πρόβλημα της
δυσχρωμίας. Ως τελική λύση προτιμήθη-
κε η παραπομπή σε προσθετολόγο για
την τοποθέτηση όψεων πορσελάνης και
προγραμματίστηκαν επανέλεγχοι για
την αξιολόγηση της ζωτικότητας του
πολφού των τομέων και τις πιθανές με-
ταβολές στη θέση του κυνόδοντα.

Συζήτηση

Η αιτία της μεταβολής του χρώματος των
τομέων θεωρείται η ενασβεστιώδης εκ-
φύλιση του πολφού (ΕΕΠ) λόγω της πα-
ρουσίας του έγκλειστου δοντιού. Η πλει-
ονότητα των συναδέλφων θεωρεί ότι το
έγκλειστο δόντι είναι κυνόδοντας, κυ-
ρίως εξαιτίας της μορφολογίας του μυλι-
κού τριτημορίου και του μεγέθους του. Ο
κυνόδοντας είναι σε έκτοπη θέση και
βρίσκεται σε κάθετη έγκλειση κάτω από
τα ακρορρίζια των κεντρικών τομέων. Η
μετακίνηση του κυνόδοντα της κάτω
γνάθου πέρα από τη μέση γραμμή στο
έτερο ημιμόριο, ονομάζεται στη διεθνή
βιβλιογραφία transmigration και αποτε-
λεί αντικείμενο εργασίας σε επεξεργα-
σία για δημοσίευση1. Ο όρος
transmigration δεν έχει αποδοθεί στην
ελληνική οδοντιατρική βιβλιογραφία
έως τώρα και προτείνεται η απόδοσή του
ως «διαμετανάστευση» έως ότου τροπο-
ποιηθεί ή αντικατασταθεί από κάποια
άλλη, ίσως πιο δόκιμη, ορολογία.
Η ενασβεστίωση του ριζικού σωλήνα, η
οποία αφορά μεμονωμένο δόντι και όχι
το σύνολο του φραγμού, είναι συνήθως
αποτέλεσμα τραύματος, αποτριβής, τε-
ρηδόνας, ποικίλων επεμβάσεων (έμμε-
ση-άμεση κάλυψη πολφού, πολφοτομή),

περιοδοντικής νόσου2 και ορθοδοντικής
θεραπείας3. Μια μορφή της ενασβεστίω-
σης αποτελεί η ΕΕΠ που συνήθως είναι
συνέπεια οδοντικού τραυματισμού σε
νεαρά άτομα και είναι δυνατόν να οδη-
γήσει σε πλήρη ακτινογραφική εξάλειψη
του μυλικού θαλάμου και του ριζικού
σωλήνα σε σύντομο χρονικό διάστημα4.
Το δόντι αποκτά υποκίτρινη ή καφέ
χροιά σε σχέση με τα παρακείμενα δό-
ντια εξαιτίας εναπόθεσης αντιδραστικής
οδοντίνης στο μυλικό θάλαμο και το ρι-
ζικό σωλήνα. Αν και ο παθογενετικός
μηχανισμός δεν είναι ακόμη πλήρως κα-
τανοητός, η ΕΕΠ αποδίδεται στη διατα-
ραχή της αιμάτωσης του πολφού λόγω
του τραύματος5. Πιθανά, στο παρόν πε-
ριστατικό, η διαταραχή της αιμάτωσης
που προκλήθηκε εξαιτίας της στενής
σχέσης μεταξύ των ακρορριζίων των το-
μέων με τον έγκλειστο κυνόδοντα να εί-
ναι και η αιτία της δυσχρωμίας. Η δυ-
σχρωμία αποδίδεται καθαρά στην πα-
ρουσία του έγκλειστου, γεγονός που αι-
τιολογείται, επίσης, και από το φυσιολο-
γικό χρώμα του παρακείμενου τομέα.
Στο γεγονός αυτό συνηγορεί, σύμφωνα
με το ιστορικό του ασθενούς, και η
απουσία τραύματος ή επέμβασης στην
περιοχή της γνάθου. 
Αν και οι πρώτες δημοσιεύσεις σχετικά
με την ΕΕΠ ανέφεραν ότι τα δόντια χρή-
ζουν ενδοδοντικής θεραπείας λόγω της
πιθανής ανάπτυξης λοίμωξης6, τα περισ-
σότερα ερευνητικά δεδομένα συνηγο-
ρούν στη μη αναγκαιότητα για προληπτι-
κή ενδοδοντική θεραπεία7-12. Πιο συγκε-
κριμένα, οι Holcomb και Gregory7 ανα-
φέρουν ότι σε χρονικό διάστημα τεσσά-
ρων ετών, το 7,31% των δοντιών με ΕΕΠ
εμφάνισαν νέκρωση. Ο Andreasen8 σε
μελέτη 189 περιπτώσεων διαπίστωσε ότι
το ποσοστό ανάπτυξης περιακρορριζι-
κής πάθησης έφτανε το 7%. Οι Jacobsen
και Kerekes9 θέτουν την πιθανότητα για
νέκρωση, και κατ’ επέκταση ενδοδοντι-
κή θεραπεία, στο 13% ενώ ο Smith10 θε-
ωρεί ότι, επειδή το ποσοστό της νέκρω-
σης του πολφού είναι σχετικά μικρό, ο
επανέλεγχος και η αναβολή της ενδοδο-
ντικής θεραπείας έως την ανάπτυξη

ακτινογραφικών δεδομένων ή κλινικής
συμπτωματολογίας θεωρείται ως η αντι-
μετώπιση επιλογής. Συμπερασματικά,
όλες οι εργασίες συγκλείνουν στη θέση
ότι η ΕΕΠ συνεπεία τραύματος δεν απο-
τελεί λόγο για προληπτική ενδοδοντική
θεραπεία και επιμένουν στους προγραμ-
ματισμένους κλινικούς και ακτινογραφι-
κούς επανελέγχους.
Στην περίπτωση της νέκρωσης του πολ-
φού, η συντηρητική ενδοδοντική θερα-
πεία θεωρείται ως η θεραπεία επιλογής.
Στην περίπτωση αυτή, ο εντοπισμός των
ριζικών σωλήνων αποτελεί αντικείμενο
προβληματισμού. Ενώ η ακτινογραφία
του δοντιού δείχνει συνήθως την πλήρη ή
τη σχεδόν πλήρη απουσία του ριζικού
σωλήνα, στην πραγματικότητα η διαβα-
τότητά του διατηρείται13. H χειρουργική
θεραπεία, που προτείνεται στην περί-
πτωση αδυναμίας εντοπισμού των ριζι-
κών σωλήνων ή πιθανών ιατρογενών
βλαβών, έχει στη συγκεκριμένη περί-
πτωση περιορισμούς, λόγω της στενής
σχέσης μεταξύ των ακρορριζίων και του
έγκλειστου κυνόδοντα.
Για την αντιμετώπιση του αισθητικού
προβλήματος της ΕΕΠ, την απλούστερη,
ταχύτερη και πλέον συντηρητική θερα-
πεία αποτελεί η λεύκανση των τομέων με
την εξωτερική εφαρμογή λευκαντικών
παραγόντων. Το μειονέκτημα στην περί-
πτωση της ΕΠΠ είναι ότι το αποτέλεσμα
δεν είναι προβλέψιμο εξαιτίας της ενα-
πόθεσης αντιδραστικής οδοντίνης στο
εσωτερικό του μυλικού πολφού και της
δυσκολίας των λευκαντικών παραγό-
ντων να διεισδύσουν στο απαιτούμενο
βάθος. Η εσωτερική λεύκανση σε συν-
δυασμό με την εξωτερική λεύκανση απο-
τελεί λύση σε ορισμένες περιπτώσεις και
έχουν αναφερθεί περιστατικά αντιμετώ-
πισης βαριάς δυσχρωμίας που προέκυψε
εξαιτίας λήψης τετρακυκλίνης σε νεαρή
ηλικία14. Η λύση αυτή, βέβαια, προϋπο-
θέτει την ενδοδοντική θεραπεία των το-
μέων, γεγονός που ενέχει την πιθανότη-
τα αποτυχίας εντοπισμού των ριζικών
σωλήνων λόγω της ενασβεστίωσης, ή/και
ιατρογενών βλαβών ενώ το αποτέλεσμα
δε μπορεί να θεωρηθεί προβλέψιμο ή
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μόνιμο. Οι Rotstein και Walton15 υπο-
στηρίζουν ότι η επιλογή της εσωτερικής
λεύκανσης μετά από την ενδοδοντική θε-
ραπεία δεν έχει άμεσα και μακροπρόθε-
σμα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Έχει
αναφερθεί, επίσης, η τεχνική λεύκανσης
δυσχρωμικών ενασβεστιωμένων δοντιών
χωρίς ενδοδοντική θεραπεία με τη διά-
νοιξη κοιλότητας στη μύλη, αφαίρεση
μέρους της οδοντίνης και τοποθέτηση
λευκαντικών παραγόντων16, πρακτική η
οποία δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένη. 
Οι λύσεις με αποτελέσματα σαφώς πιο
προβλέψιμα από αισθητική άποψη, αφο-
ρούν την ειδικότητα της προσθετικής και
της οδοντικής χειρουργικής (αισθητικές
όψεις κεραμικές ή μη, στεφάνες ολικής
κάλυψης). Τα πλεονεκτήματα και τα μει-
ονεκτήματα των επιλογών δεν είναι δυ-
νατόν να αναφερθούν συστηματικά στην
παρούσα εργασία. Σαφώς, η επιλογή της
αισθητικής αποκατάστασης με όψεις
πλεονεκτεί σχετικά με την αποκοπή οδο-
ντικών ιστών και τους κλινικούς επανε-
λέγχους, ειδικά τις δοκιμασίες ζωτικότη-
τας καθώς η γλωσσική επιφάνεια των
δοντιών παραμένει άθικτη. 
Παράλληλα με το αισθητικό πρόβλημα
της ΕΕΠ, θα πρέπει να εξεταστούν οι
επιπτώσεις της παρουσίας έγκλειστου
δοντιού και συγκεκριμένα του κυνόδο-
ντα. Η παρουσία έγκλειστων δοντιών
και οι θεραπευτικές επιλογές αποτελούν
αντικείμενο της χειρουργικής στόματος
και της ορθοδοντικής. Επιγραμματικά,
οι επιλογές είναι η χειρουργική αφαίρε-
σή του κυνόδοντα, η μεταφύτευση ή η
αποκάλυψη της μύλης του με σκοπό την

ορθοδοντική του μετακίνηση17. 
Στην περίπτωση που ο ασθενής έχει φό-
βο ή επιφύλαξη σχετικά με τη χειρουργι-
κή αφαίρεση του έγκλειστου, ενώ δεν
συνυπάρχει παθολογική κατάσταση,
προτείνεται ο ακτινογραφικός έλεγχος
για τυχόν μετακίνηση ή περαιτέρω βλά-
βη των παρακειμένων, σε τακτά χρονικά
διαστήματα18. Παράλληλα θα πρέπει να
συνυπολογίζεται η σχέση του έγκλειστου
με τα ακρορρίζια των παρακείμενων ή
τα ανατομικά στοιχεία της περιοχής. 
Στο συγκεκριμένο περιστατικό, αφού
έγινε λεπτομερής ανάλυση της κατάστα-
σης στον ασθενή, σε συνεργασία με τον
προσθετολόγο, στον οποίο παραπέμ-
φθηκε τελικά το συγκεκριμένο περιστα-
τικό, προτάθηκε η τοποθέτηση όψεων
πορσελάνης. Παράλληλα, ορίστηκε χρο-
νοδιάγραμμα επανελέγχων, κλινικών
και ακτινογραφικών ανά εξάμηνο αρχι-
κά και κατ’ έτος στη συνέχεια.
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Λεξικό Ενδοδοντικών όρων της ΕΕΕ, 
Εκδόσεις Κισσός, Αθήνα 2004.

Αποτριβή – Wear Προοδευτική απώλεια μέρους μιας σκληρής ου-
σίας, αποτέλεσμα της τριβής της με άλλες σκληρές ουσίες, με-
γαλύτερης, όμοιας ή και μικρότερης σκληρότητας.

Φυσιολογική – Attrition Προοδευτική απώλεια οδοντικής
ουσίας λόγω της τριβής της κατά τη λειτουργία της μάσησης.
Αφορά στις μασητικές, κοπτικές και όμορες επιφάνειες.

Παθολογική – Abration Προοδευτική απώλεια οδοντικής ου-
σίας λόγω της τριβής των δοντιών με διάφορα ξένα σώματα.
Είναι ανεξάρτητη από τη σύγκλειση και τη λειτουργία της
μάσησης και αφορά κυρίως τις χειλικές και όμορες επιφάνειες
ομάδας δοντιών.

Αποφυάδες οδοντινοβλαστών – Odontoblastic processes,
Tomes processes Κυτταροπλασματική προέκταση των οδο-
ντινοβλαστών μέσα στα οδοντινικά σωληνάρια.
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Εισαγωγή

Η αναλυτική παρουσίαση των κλινικών
και ακτινολογικών ευρημάτων του περι-
στατικού ((ΕΕιικκ..  11)) έγινε στο προηγούμενο
τεύχος  του περιοδικού Ενδοδοντολογία
(3:88, 2008), στο οποίο και ζητήθηκε από
τους αναγνώστες η υποβολή των πιθα-
νών θεραπευτικών προσεγγίσεων.
Τα προτεινόμενα από τους αναγνώστες
σχέδια θεραπείας περιλαμβάνουν τη συ-
ντηρητική ενδοδοντική θεραπεία του 11
μετά την αποκατάσταση της διάτρησης
με ΜΤΑ, την ακρορριζεκτομή και ανά-
στροφη έμφραξη του 11 ή την ανάστρο-
φη ενδοδοντική θεραπεία του 11 αντιμε-
τωπίζοντας τις διατρήσεις με ΜΤΑ. Επί-
σης προτάθηκε και η σκόπιμη αναφύτευ-
ση του 11 σε συνδυασμό με ακρορριζε-
κτομή – ανάστροφη έμφραξη και την
αποκατάσταση των διατρήσεων μύλης
ρίζας. Για την αντιμετώπιση της περια-
κρορριζικής παθολογίας του 12 η καθο-
λική άποψη ήταν η συντηρητική ενδοδο-
ντική θεραπεία.

Θεραπευτική αντιμετώπιση

Αφού λήφθηκαν υπόψη τα κλινικά και
ακτινογραφικά ευρήματα, η αρχική διά-
γνωση που τέθηκε ήταν οξεία ακρορρι-
ζική περιρριζίτιδα από τον 11, στο οποίο

είχαν διαπιστωθεί και οι  διατρήσεις της
ρίζας, και χρόνια περιακρορριζική
φλεγμονή από τον 12.
Αποφασίσθηκε η συντηρητική ενδοδο-
ντική θεραπεία του 12 και η χειρουργική
διερεύνηση του 11 με προσπάθεια για
ανάστροφη ανίχνευση, προπαρασκευή
και έμφραξη του ριζικού σωλήνα καθώς
και αντιμετώπιση των διατρήσεων μύλης
και ρίζας. 
Κατά την αρχική συνεδρία και μετά τον
έλεγχο της αιμορραγίας στον 11 με απο-

στειρωμένες θρυαλλίδες βάμβακος το-
ποθετήθηκε στην κοιλότητα διάνοιξης
υδροξείδιο του ασβεστίου ως αντισηπτι-
κό φάρμακο και το δόντι εμφράχθηκε
προσωρινά. 
Στον ασθενή συνταγογραφήθηκε
ΜΣΑΦ και συστήθηκε η τοπική εφαρμο-
γή θερμών υπέρτονων στοματοπλυμάτων
για την αντιμετώπιση των οξέων συ-
μπτωμάτων της τοπικής φλεγμονής.
Σε επόμενη συνεδρία, μετά τη διάνοιξη
του 12, ακολούθησε η χημικομηχανική
επεξεργασία του ριζικού σωλήνα με την
τεχνική crown – down, τοποθετήθηκε
υδροξείδιο του ασβεστίου ως αντισηπτι-
κό φάρμακο για 7 μέρες και το δόντι εμ-
φράχθηκε προσωρινά. Ο ασθενής επα-
νήλθε ασυμπτωματικός μετά μία εβδο-
μάδα για την τελική έμφραξη που πραγ-
ματοποιήθηκε με την τεχνική της πλά-
γιας συμπύκνωσης με κώνους γουταπέρ-
κας και φύραμα εποξυ - ρητίνης ((ΕΕιικκ..  22))..
Η διαδικασία της χειρουργικής διερεύ-
νησης του 11 σε νέα προγραμματισμένη
συνεδρία περιελάμβανε τα παρακάτω
στάδια: Μετά τη χορήγηση τοπικής αναι-
σθησίας πραγματοποιήθηκε αναπέταση
προστομιακού τραπεζοειδή κρημνού
ολικού πάχους, εκτομή οστού για την
αποκάλυψη της ακρορριζικής περιοχής
του 11, λεπτομερής απόξεση των παθο-
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Αντιμετώπιση διάτρησης ρίζας σε κεντρικό
τομέα της άνω γνάθου με ενασβεστιώδη

εκφύλιση του πολφού: περιγραφή περίπτωσης

Εικ. 1: Αρχική ακτινογραφική εικόνα.



λογικών ιστών και εκτομή του ακρορρι-
ζίου. Η προσπάθεια ανάστροφης ανί-
χνευσης και προπαρασκευής του ριζικού
σωλήνα δεν ήταν επιτυχής. Κατόπιν αυ-
τού παρασκευάσθηκε με μικρογωνιακή
χειρολαβή ανάστροφη κοιλότητα η
οποία εμφράχθηκε με αμάλγαμα ((EEιικκ..
33,,44)).. Η διάτρηση της χειλικής επιφάνει-
ας της μύλης αντιμετωπίστηκε με έμφρα-
ξη με υαλοϊονομερή κονία. Ακολούθησε
η επαναφορά και η συρραφή του κρη-
μνού. Στον ασθενή συνταγογραφήθηκε
αντιμικροβιακή κάλυψη, αναλγητική
αγωγή και η χρήση ενός αντιμικροβια-
κού στοματοπλύματος για τη βελτίωση
της στοματικής υγιεινής. Η μετεγχειρητι-
κή πορεία του ασθενή ήταν ομαλή. Η
αφαίρεση των ραμμάτων έγινε με τη συ-
μπλήρωση 7 ημερών. 
Η αντιμετώπιση των διατρήσεων της ρί-
ζας πραγματοποιήθηκε 10 μέρες μετά με
την τοποθέτηση – πλήρωση της κοιλότη-
τας διάνοιξης με ΜΤΑ ((ΕΕιικκ..  55)).. Τρεις
μέρες αργότερα ο ασθενείς προσήλθε,
χωρίς να αναφέρει συμπτώματα, για τον
έλεγχο της πήξης του ΜΤΑ και τη μυλι-
κή αποκατάσταση με φωτοπολυμεριζό-
μενη σύνθετη ρητίνη. Ο ασθενής ενημε-
ρώθηκε για την επιφυλακτική πρόγνωση
και την ανάγκη ακτινογραφικών και κλι-

νικών επανελέγχων.
Κατά τον κλινικό και ακτινολογικό επα-
νέλεγχο μετά 3 μήνες ((ΕΕιικκ..  66,,77)) και 6 μή-
νες ((ΕΕιικκ..  88))  διαπιστώθηκε ομαλή επού-
λωση της περιοχής και απουσία συμπτω-
μάτων και παθολογικών φυσικών σημεί-
ων. Συστήθηκε ο έλεγχος της στοματικής
υγιεινής και αν είναι δυνατό η προσθετι-
κή αποκατάσταση των δοντιών. Οι επό-
μενοι επανέλεγχοι έχουν προγραμματι-
σθεί σε διάστημα 12, 24 και 48 μηνών
από την αρχική αντιμετώπιση.

Συζήτηση 
Η ενασβεστιώδης εκφύλιση του πολφού
παρατηρείται κυρίως σε πρόσθια δόντια
νεαρών ατόμων  εξαιτίας συνήθως
τραύματος, με συχνότητα εμφάνισης από
3,8% έως 24%1-4.
Αν και υπάρχουν αντικρουόμενες από-
ψεις για την αντιμετώπιση των δοντιών
αυτών, στη βιβλιογραφία προτείνεται η
αξιολόγηση σε περιοδικούς επανελέγ-
χους, ενώ ενδοδοντική παρέμβαση απαι-
τείται μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που
διαπιστώνεται ακτινογραφικά περια-
κρορριζική παθολογία ή υπάρχει κλινι-
κή συμπτωματολογία5, καθώς μελέτες
δείχνουν ότι το ποσοστό πολφικής νέ-
κρωσης σε αυτά τα δόντια κυμαίνεται
από 1% έως 16%4,6,7.
Ακτινογραφικά παρατηρείται μερική ή

πλήρης απόφραξη της πολφικής κοιλό-
τητας, χωρίς αυτό να σημαίνει την εξα-

φάνισή της, αφού στις περισσότερες πε-
ριπτώσεις υπάρχει  στενός ριζικός σωλή-
νας που όμως δεν ανιχνεύεται ακτινο-
γραφικά2,6,8. Η ανίχνευση των ριζικών
σωλήνων δοντιών με ενασβεστιώδη εκ-
φύλιση του πολφού  είναι συχνά δυνατή
και ακολουθεί τους κανόνες που αφο-
ρούν στην αντιμετώπιση των ενασβε-
στιωμένων ριζικών σωλήνων.
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Εικ. 2: Ακτινογραφική εικόνα μετά
την τελική έμφραξη του 12.

Εικ. 3: Κλινική εικόνα μετά την
εκτομή του ακρορριζίου και την πα-
ρασκευή κοιλότητας για ανάστροφη
έμφραξη.

Εικ. 4: Ακτινογραφική εικόνα μετά
την ακρορριζεκτομή και ανάστροφη
έμφραξη του 11.

Εικ. 5: Ακτινογραφική εικόνα μετά
την τοποθέτηση – πλήρωση της κοι-
λότητας διάνοιξης με ΜΤΑ.
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Οι ιατρογενείς διατρήσεις της μύλης, αλ-
λά κυρίως της ρίζας, αποτελούν σοβαρό
σύμβαμα κατά τη διάρκεια της ενδοδο-
ντικής θεραπείας που διακυβεύουν πολ-
λές φορές το αποτέλεσμα τη θεραπείας,
οδηγώντας συχνά στη χειρουργική αντι-
μετώπισή τους ή στην εξαγωγή του δο-
ντιού9.
Η διάγνωση των διατρήσεων  βασίζεται
στην κλινική εικόνα, υποβοηθείται ση-
μαντικά με τη χρήση συσκευής ηλεκτρο-
νικού προσδιορισμού του μήκους εργα-
σίας και επαληθεύεται ακτινογραφικά
με την τοποθέτηση μικρού ενδοδοντικού
εργαλείου στο σημείο της διάτρησης,
που διευκολύνει επιπλέον και στην «κα-
τανόηση» της σχέσης της διάτρησης με
το φλοιώδες οστό9.
Πολλά υλικά έχουν χρησιμοποιηθεί κα-
τά το παρελθόν για την αποκατάσταση
των διατρήσεων, όπως το αμάλγαμα, το
υδροξείδιο του ασβεστίου, η γουταπέρ-
κα, η υαλοϊονομερής κονία, κ.ά. Τα τε-
λευταία χρόνια έχει προταθεί η χρήση
ΜΤΑ για την αντιμετώπιση των διατρή-
σεων και τη διακοπή της επικοινωνίας
μεταξύ του συστήματος των ριζικών σω-
λήνων και των περιοδοντικών ιστών.
Έρευνες έχουν δείξει ότι το ΜΤΑ είναι
ένα βιοσυμβατό υλικό, με εξαιρετικές
μηχανικές και βιολογικές ιδιότητες, που
προάγει την οστεογένεση και την οδο-

ντινογένεση, με pΗ περίπου ίσο με 12,
στοιχείο που τού προσδίδει και αντιμι-
κροβιακές ιδιότητες10, χωρίς παράλληλα
να έχει βρεθεί στατιστικά σημαντική
διαφορά μεταξύ του γκρι και του λευκού
ΜΤΑ στην αποφρακτική ικανότητα κατά
την αποκατάσταση διατρήσεων11. Εξαι-
τίας του υδρόφιλου χαρακτήρα του, το
υγρό περιβάλλον  από τους πέριξ ιστούς
στο σημείο της διάτρησης λειτουργεί ως
ενεργοποιητής της χημικής διαδικασίας
κατά την πήξη του12.
Η μακροχρόνια πρόγνωση των δοντιών
με διάτρηση εξαρτάται από την έκταση
και την εντόπισή της, τη διάρκεια της
επιμόλυνσης από το περιβάλλον, τη βιο-
συμβατότητα και την αποφρακτική ικα-
νότητα του υλικού αποκατάστασης9.
Η άμεση αντιμετώπιση της διάτρησης
έχει θετική επίπτωση στην πρόγνωση13.
Η επούλωση αποκαταστημένων με ΜΤΑ
διατρήσεων που είχαν προηγουμένως
επιμολυνθεί είχε πτωχότερα αποτελέ-
σματα σε σχέση με περιπτώσεις χωρίς
επιμόλυνση10,14.
Στις περιπτώσεις που η αποκατάσταση
δεν μπορεί να επιτευχθεί συντηρητικά
προτείνεται η χειρουργική διερεύνηση
της βλάβης. Η περιακρορριζική χειρουρ-
γική ενδείκνυται, μεταξύ άλλων, στις πε-
ριπτώσεις με ασβεστιώδη μεταμόρφωση
ή με διάτρηση ρίζας και κλινική συμπτω-

ματολογία που δεν μπορούν να αντιμε-
τωπισθούν συντηρητικά λόγω αδυναμίας
πρόσβασης στο ριζικό σωλήνα15,16.
Επούλωση μετά την περιακρορριζική
χειρουργική αναφέρεται σε ποσοστό 37-
91%, ενώ το 80-94% των δοντιών παρα-
μένουν ασυμπτωματικά ακόμη και αν δε
υπάρχει επούλωση με ακτινογραφικά
κριτήρια17.
Οι Jonasson και συν18 δημοσίευσαν μια
προκαταρκτική μελέτη για την τεχνική
δυνατότητα και τα θεραπευτικά αποτε-
λέσματα της ανάστροφης ενδοδοντικής

Εικ. 7: Ακτινογραφική εικόνα 3μη-
νου επανελέγχου.Εικ. 6: Κλινική εικόνα 3μηνου επανελέγχου.

Εικ. 8: Ακτινογραφική εικόνα 6μη-
νου επανελέγχου.



θεραπείας. Σε 14 από τα 21 δόντια ήταν
κατορθωτή η ανίχνευση, προπαρασκευή
και έμφραξη του ριζικού σωλήνα, τα πε-
ριστατικά αυτά χαρακτηρίσθηκαν ως
«επουλωθέντα». Σε πέντε δόντια δε βρέ-
θηκε ο ρ.σ. και ακολούθησε η προπαρα-
σκευή και έμφραξη ανάστροφης κοιλό-
τητας. Δύο από τα δόντια αυτά παρου-
σίασαν «επούλωση» και τρία «αμφίβολη
επούλωση».  Οι συγγραφείς συμπεραί-
νουν ότι η τεχνική είναι εφικτή κυρίως
σε πρόσθια δόντια της άνω γνάθου σε
περιπτώσεις αδυναμίας μυλικής διάνοι-
ξης.
Η σκόπιμη αναφύτευση του δοντιού στις
περιπτώσεις εκείνες που κάθε άλλη συ-
ντηρητική ενδοδοντική θεραπεία έχει
αποτύχει ή η χειρουργική ενδοδοντία
δεν είναι εφικτή, θα πρέπει να εξετάζε-
ται ως θεραπευτική επιλογή με αξιόπι-
στα και προβλέψιμα αποτελέσματα για
την αποφυγή της εξαγωγής και τη διατή-
ρηση του δοντιού στο φραγμό19.
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Εισαγωγή 

Η θραύση ενός ενδοδοντικού μικροερ-
γαλείου κατά τη χημικομηχανική επε-
ξεργασία αποτελεί ιατρογενές σύμβαμα,
το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει αρνη-
τικά την πρόγνωση της ενδοδοντικής θε-
ραπείας1. Πληθώρα παραγόντων που
σχετίζονται με τις φυσικές ιδιότητες και
τα χαρακτηριστικά του υλικού κατα-
σκευής και το σχεδιασμό των ενδοδοντι-
κών μικροεργαλείων θεωρείται ότι επη-
ρεάζουν αυτή την αστοχία. Για τον
προσδιορισμό των παραγόντων αυτών
έχουν γίνει μελέτες κάτω από διάφορες
εργαστηριακές συνθήκες με αντικρουό-
μενα όμως αποτελέσματα λόγω των δια-
φορετικών σχεδιασμών των ερευνών, που
ενδέχεται να μην αποδίδουν τις πραγμα-
τικές συνθήκες εργασίας των μικροερ-
γαλείων κατά την κλινική πράξη2-4. Επί-
σης, έρευνες αξιολόγησαν εργαλεία που
είχαν αστοχήσει κατά την κλινική πρά-
ξη, χωρίς πληροφορίες για τον αριθμό
των χρήσεων πριν από τη θραύση5-7. 
Ο μηχανισμός αστοχίας των ενδοδοντι-
κών εργαλείων είναι πολύπλοκος και -
παρά το γεγονός ότι δεν μπορούμε να
οδηγηθούμε σε ξεκάθαρα συμπεράσμα-
τα για τις συνέπειες από την καταπόνη-
ση κατά την κλινική πράξη - η κατανόη-
ση των λόγων που ενδέχεται να συμβά-
λουν και να οδηγούν στη θραύση μπορεί
να συνεισφέρει στη βελτίωσή τους.

Σκοπός
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν ο
προσδιορισμός παραγόντων που σχετί-
ζονται με την αστοχία ενδοδοντικών μι-
κροεργαλείων κατασκευασμένων από
ανοξείδωτο χάλυβα και νικέλιο-τιτάνιο,
κατά την κλινική πράξη, μελετώντας με-
ταβολές στις ιδιότητές τους πριν αστοχή-
σουν. 

Υλικά και μέθοδος
Το υλικό της ερευνητικής εργασίας απο-
τέλεσαν 18 χρησιμοποιημένες ρίνες
Hedström (VDW, Münich, Germany)
από ανοξείδωτο χάλυβα και 180 χρησι-
μοποιημένα περιστρεφόμενα εργαλεία
νικελίου-τιτανίου Flexmaster (VDW,
Münich, Germany). Τα εργαλεία είχαν
χρησιμοποιηθεί για τη χημικομηχανική
επεξεργασία ριζικών σωλήνων in vivo,
από έναν έμπειρο κλινικό. Για τις ρίνες
Hedström μελετήθηκαν τα μεγέθη 15, 20
και 25 και για τα εργαλεία Flexmaster
αξιολογήθηκαν εργαλεία κωνικότητας
.06 και μεγέθους 20, 25 και 30, κωνικό-
τητας .04 και μεγέθους 20, 25 και 30 και
κωνικότητας .02 και μεγέθους 20, 25, 30
και 35. Ως ομάδα ελέγχου χρησιμοποιή-
θηκαν καινούργια εργαλεία Hedström
και Flexmaster αντίστοιχου μεγέθους
και  κωνικότητας με τα χρησιμοποιημέ-
να. Οι ρίνες Hedström αξιολογήθηκαν
μετά από τη χημικομηχανική επεξεργα-

σία σε 3 ριζικούς  σωλήνες το καθένα,
ενώ τα περιστρεφόμενα εργαλεία νικε-
λίου-τιτανίου εξετάστηκαν μετά από 3, 6
και 8 ριζικούς σωλήνες το καθένα. Όλα
τα εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν σύμφω-
να με τις οδηγίες που προτείνονται από
τον κατασκευαστή. Η χρήση των εργα-
λείων κατά την κλινική πράξη γινόταν σε
συνδυασμό με πάστα χήλισης (15%
EDTA) και κατά τη διάρκεια της χημι-
κομηχανικής επεξεργασίας γίνονταν
διακλυσμοί με 2,5% διάλυμα υποχλω-
ριώδους νατρίου. Η αποστείρωση των
εργαλείων γινόταν σε αυτόκαυστο στους
134°C για 25 λεπτά.
Όλα τα εργαλεία τοποθετήθηκαν, μετά
την κλινική τους χρήση, σε συσκευή υπε-
ρήχων για 5 λεπτά. Ακολούθησε η εξέ-
τασή τους, αρχικά, σε ηλεκτρονικό μι-
κροσκόπιο σάρωσης (SEM) και στη, συ-
νέχεια, 3 τυχαίως επιλεγμένα εργαλεία
από κάθε κατηγορία και από την ομάδα
ελέγχου τοποθετήθηκαν και σαρώθηκαν
σε μικροτομογράφο ακτίνων-Χ για τη
διερεύνηση πιθανών εσωτερικών ατελει-
ών. Στη συνέχεια, έγινε ανασύνθεση των
τομών και δημιουργία τρισδιάστατων
αναπαραστάσεων των εργαλείων με τη
χρήση κατάλληλου λογισμικού. 
Ακολούθησε ο εγκιβωτισμός των εργα-
λείων σε εποξική ρητίνη κατά τον επιμή-
κη άξονά τους και μετά από μεταλλο-
γραφική λείανση και στίλβωση μελετή-
θηκαν κάτω από μικροσκόπιο ανακλώ-
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μενου φωτός. Η στοιχειακή σύνθεση του
κέντρου και της εξωτερικής επιφάνειας
των εργαλείων μελετήθηκε με φασματο-
σκοπία διασποράς ενέργειας ακτίνων-Χ
(EDS-energy dispersive x-ray microana-
lysis). Ακολούθως, όλα τα λειασμένα δο-
κίμια σκληρομετρήθηκαν με τη μέθοδο
Vickers και, επιπλέον, στα δοκίμια της
ομάδας ελέγχου μετρήθηκε η μικρο-
σκληρότητα κατά πλάτος της διατομής
τους, με τη μέθοδο Knoop. Τέλος, με κα-
τάλληλη επεξεργασία για κάθε κράμα
αποκαλύφθηκε η μεταλλογραφική εικό-
να των εργαλείων. 
Τα αποτελέσματα της στοιχειακής σύν-
θεσης για τις ρίνες Hedström αναλύθη-
καν στατιστικά με τη μέθοδο two-way
ANOVA και Tukey test (α=0,05), ενώ
για την ανάλυση των εργαλείων Flex-
master χρησιμοποιήθηκε το t-test. Η
στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων
της μικροσκληρότητας έγινε με τη μέθο-
δο three-way ANOVA και Student-
Newman-Keuls (α=0,05).  

Αποτελέσματα

AA))  ΡΡίίννεεςς  HHeeddssttrrömm
Στην ομάδα ελέγχου παρατηρήθηκαν
μορφολογικές διαφορές και ατέλειες
που οφείλονται στο βιομηχανικό τρόπο
κατασκευής των εργαλείων. Μετά από
την κλινική χρήση δεν παρατηρήθηκαν
αλλαγές στη μορφολογία της εξωτερικής
επιφάνειας, τη δομή και τη μεταλλογρα-
φική εικόνα των ρινών Hedström ((ΕΕιικκ..
11ΑΑ)). Παρατηρήθηκαν, ωστόσο, αλλαγές
στη στοιχειακή σύνθεση ((ΠΠίίνναακκααςς  11))  και
μια στατιστικά σημαντική αύξηση στη μι-
κροσκληρότητα στις χρησιμοποιημένες
ρίνες (p≤0,001) ((ΠΠίίνναακκααςς  22)). 

ΒΒ))  ΕΕρργγααλλεείίαα  FFlleexxmmaasstteerr
Επιφανειακές μικρορωγμές ((ΕΕιικκ..  22)), οι
οποίες ξεκινούσαν από τις κοπτικές ακ-
μές, καθώς και απώλεια της χαρακτηρι-
στικής μορφής της κοπτικής επιφάνειας
((ΕΕιικκ..  33,,  44)), παρατηρήθηκαν στις επιφά-
νειες των χρησιμοποιημένων εργαλείων

Flexmaster. Παρόμοιες ρωγμές δεν πα-
ρατηρήθηκαν στα καινούργια εργαλεία,
τα οποία εμφάνιζαν  χαρακτηριστική
μορφολογία λόγω του τρόπου κατασκευ-
ής τους και πληθώρα προσκολλημένων
μεταλλικών υπολειμμάτων στην εξωτερι-
κή τους επιφάνεια. Δεν παρατηρήθηκαν
μεταβολές στη στοιχειακή σύνθεση και
τη μεταλλογραφική δομή ((ΕΕιικκ..  11ΒΒ)) μετά
την κλινική χρήση, παρά μόνο στατιστι-
κά σημαντική μείωση της μικροσκληρό-
τητας (p≤0,001) ((ΠΠίίνναακκααςς  22)).

Συμπεράσματα-Κλινική
σημασία

• Ο βιομηχανικός τρόπος κατασκευής
των εργαλείων διαδραματίζει πρωταρ-
χικό ρόλο στη μορφολογία και τη δομή
τους, αφού επηρεάζει τις ιδιότητες των
υλικών κατασκευής και ο ποσοτικός
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Εικ. 1: Χαρακτηριστική επιμήκης μεταλλογραφική εικόνα Α. ρίνης Hedström και
Β. εργαλείου Flexmaster (μεγέθυνση 50Χ).

A B

Εικ. 2: Επιφανειακή μικρορωγμή
στην κοπτική ακμή χρησιμοποιημέ-
νου μικροεργαλείου Flexmaster μετά
από κλινική χρήση σε 8 ρ.σ. (ονομα-
στική μεγέθυνση 1200Χ).



προσδιορισμός αυτών των επιπτώσεων
στους μηχανισμούς αστοχίας των ερ-
γαλείων απαιτεί περαιτέρω έρευνα.

• Η στοιχειακή σύνθεση των ρινών
Hedström επηρεάστηκε από την κλινι-
κή χρήση. Αυτό το γεγονός ενδέχεται
να επιδρά στην κλινική τους συμπερι-
φορά και απαιτεί περαιτέρω διερεύνη-
ση.

• Κατά την κλινική χρήση ρινών νικελί-
ου-τιτανίου δεν απελευθερώνεται νι-
κέλιο, αφού η στοιχειακή τους σύνθε-
ση παρέμεινε σταθερή.

• Οι επιφανειακές μικρορωγμές και η
απώλεια της χαρακτηριστικής μορφής
του κοπτικού χείλους των ρινών νικελί-
ου-τιτανίου αποτελούν ίσως αρχικό
στάδιο στο μηχανισμό κόπωσης των μι-
κροεργαλείων και συντελούν στη μη-
χανική υποβάθμιση και την ελάττωση

της κοπτικής τους ικανότητας και μπο-
ρεί να σχετίζονται με τη θραύση τους.
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A. Agrafioti*

Characterization of retrieved endo-
dontic files**

The aim of the present study was to inve-
stigate the surface morphology and bulk
structure of stainless steel and nickel-
titanium endodontic instruments and
assess their elemental composition,
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Εικ. 3: Α. Χαρακτηριστική μορφή της κοπτικής επιφάνειας καινούργιου εργαλείου
Flexmaster. Β. Η απώλεια του χαρακτηριστικού μετά από κλινική χρήση σε 8 ρ.σ.
(ονομαστική μεγέθυνση 1200Χ).

A B

Εικ. 4: Αναπαράσταση της κοπτικής
επιφάνειας Α. Ενός καινούργιου ερ-
γαλείου Flexmaster και Β. Ενός εργα-
λείου μετά από κλινική χρήση. Παρα-
τηρείται η μεταβολή στην κοπτική
επιφάνεια του χρησιμοποιημένου ερ-
γαλείου και η εναπόθεση οργανικών
υπολειμμάτων σε αυτή την περιοχή. 

A

B



microhardness and metallographic stru-
cture after in vivo aging.
Retrieved Heström-files and Flexmaster®

nickel-titanium instruments that had
been used for the instrumentation of
various root canals in vivo were collected
and examined by scanning electron
microscopy and x-ray microtomography.
For each type of retrieved file, a new
specimen, corresponding in size and ta-
per, was included in the examinations to
serve as a control. Subsequently, all
instruments were embedded in epoxy
resin and, after metallographic grinding
and polishing, were examined along their
longitudinal axis by light microscopy. The
elemental composition of the center and
outer surface of the files was determined
by energy dispersive x-ray microanalysis.
All polished specimens were subjected to

metallographic etching to reveal their
metallurgical structure and the same
surfaces of the specimens used for the
assessment of Vickers hardness. In addi-
tion, the Knoop microhardness was as-
sessed for the control group (as-received
instruments), across their cross-section.
The results of the elemental microana-
lysis of the Hedström files were statisti-
cally analyzed using two-way ANOVA
and Tukey’s test (α=0.05); and for the
elemental microanalysis of the Flexma-
ster®, Ni content values of as-received
and in vivo aged instruments were stati-
stically analyzed using t-test (α=0.05).
Vickers hardness data were statistically
analyzed using three-way ANOVA and
Student-Newman-Keuls (SNK) multiple
comparison test at the α=0.05 level of
significance.

The surface morphology, bulk structure
and metallurgical structure of the
Heström-files were not affected by cli-
nical use. However, differences in the
elemental composition and an increase
in hardness values were detected in the
retrieved H-files. SEM examination and
the x-ray microtomography revealed
wear cracks at the cutting edges of the re-
trieved Ni-Ti files. However, no changes
were detected with respect to the eleme-
ntal composition and metallurgical stru-
cture of the Ni-Ti alloy after the in vivo
use, but a slight decrease in the hardness
values was observed. 
Further in vivo research is required to
resolve the implications of the ageing
effects described in the failure mecha-
nisms of endodontic instruments during
clinical use.
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Εισαγωγή 

Σήμερα, είναι απόλυτα τεκμηριωμένο
πως η παραγωγή και μεταφορά θερμότη-
τας στο σύστημα οδοντίνης-πολφού απο-
τελεί το κυριότερο βλαπτικό ερέθισμα
που λαμβάνει χώρα κατά την κλινική
οδοντιατρική πράξη1-3. Για παράδειγμα,
η χρήση κοπτικών μέσων για την προπα-
ρασκευή των οδοντικών ιστών χωρίς το
κατάλληλο σύστημα ψύξης4, η διαδικα-
σία πήξης και πολυμερισμού διαφόρων
υλικών5, η διαδικασία στίλβωσης6, η δια-
δικασία λεύκανσης7 και, γενικότερα, η
χρήση συσκευών που αποδίδουν υψηλά
ποσά ενέργειας8, όπως, για παράδειγμα,
οι συσκευές laser9, μπορεί, κάτω από συ-
γκεκριμένες προϋποθέσεις, να προκαλέ-
σουν θερμικό τραύμα στο σύστημα οδο-
ντίνης-πολφού. 

Σκοπός 

Σκοπός της συγκεκριμένης εργαστηρια-
κής έρευνας ήταν ο προσδιορισμός των
παραγόντων που καθορίζουν τη θερμική
συμπεριφορά των δοντιών κατά την επί-

δραση διαφόρων τυποποιημένων ή μη
εξωτερικών θερμικών ερεθισμάτων.

Υλικά και μέθοδος

Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν δεκαπέντε
πρόσφατα εξαχθέντα, ακέραια, δόντια,
ατόμων μέσης ηλικίας. Πέντε κυνόδο-
ντες της άνω γνάθου (ομάδα Κ), πέντε
κεντρικοί τομείς της άνω γνάθου (ομάδα
Τ) και πέντε πλάγιοι τομείς, επίσης της
άνω γνάθου (ομάδα Π). 
Η προετοιμασία των δοντιών περιελάμ-
βανε την τοποθέτηση, στο εσωτερικό του
μυλικού θαλάμου και σε επαφή με την
εσωτερική επιφάνεια του παρειακού
τοιχώματος της οδοντίνης, ενός θερμο-
ζεύγους τύπου Κ. Με το θερμοζεύγος
αυτό υπήρχε η δυνατότητα μέτρησης της
αύξησης της θερμοκρασίας στην περιο-
χή, μετά την επίδραση ενός ερεθίσματος
στην εξωτερική επιφάνεια του δοντιού. 
Στη συνέχεια, η ρίζα κάθε δοντιού κόπη-
κε και μέσω του ριζικού σωλήνα τοποθε-
τήθηκε βελόνη μήκους 10mm και εσωτε-
ρικής διαμέτρου αυλού 25G στο εσωτε-

ρικό του μυλικού θαλάμου. Μέσω της
βελόνης ήταν δυνατή η κυκλοφορία απο-
σταγμένου νερού θερμοκρασίας 37°C
και σταθερού μέσου όγκου 1ml/min προ-
σομοιάζοντας έτσι την πολφική μικροκυ-
κλοφορία.
Στην εξωτερική επιφάνεια των δοντιών
εφαρμόστηκαν μια σειρά από ερεθίσμα-
τα. Αρχικά, τυποποιημένα, έντασης
100°C και 200°C και στη συνέχεια μη τυ-
ποποιημένα ερεθίσματα που παράγο-
νται από συσκευές που χρησιμοποιού-
νται, μεταξύ άλλων, και κατά τη φωτοε-
νεργοποιούμενη λεύκανση. Οι συσκευές
αυτές ήταν μια συμβατική λυχνία αλογό-
νου (έντασης 650 mW/cm2), δύο λυχνίες
αλογόνου υψηλής έντασης (1200
mW/cm2 & 2300 mW/cm2), μια συσκευή
τύπου πλάσματος (μη προσδιοριζόμενης
έντασης από τον κατασκευαστή), μια λυ-
χνία μεταλλικού υδραργύρου (ZOOM,
επίσης μη προσδιοριζόμενης έντασης
από τον κατασκευαστή) και ένα διοδι-
κού τύπου laser (έντασης 2000 mW/cm2).
Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομέ-
νων χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία της
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Ο ρόλος της πολφικής μικροκυκλοφορίας
στη θερμική συμπεριφορά του συστήματος
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ανάλυσης τιμών με διασπορά του στατι-
στικού πακέτου SPSS.

Αποτελέσματα

ΤΤυυπποοπποοιιηημμέένναα  εερρεεθθίίσσμμαατταα
Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμά-
των ανέδειξε πως δεν υπάρχει στατιστι-
κά σημαντική διαφορά μεταξύ των επα-
ναλήψεων σε κάθε ομάδα μετρήσεων.
Συνεπώς, το συγκεκριμένο μοντέλο λει-
τουργεί και παρέχει ασφαλή και στατι-
στικώς ακριβή αποτελέσματα.
Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά
μεταξύ των μετρήσεων που πραγματο-
ποιήθηκαν με και χωρίς τη ροή νερού σε
όλες τις ομάδες των δοντιών (p<0,001)
((ΕΕιικκ.. 11)). Επιπλέον, σε ό,τι αφορά την
ομάδα των πλαγίων τομέων, υπάρχει
στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ
των μετρήσεων όπου χρησιμοποιήθηκαν
διαφορετικής έντασης ερεθίσματα
(p<0,001) ((ΕΕιικκ..  22)).
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως η επα-
ναφορά της ενδοπολφικής θερμοκρα-
σίας παρουσίαζε σημαντική χρονική κα-
θυστέρηση κατά τις μετρήσεις χωρίς τη
ροή υγρού ενδομυλικά, σε όλες τις ομά-
δες των δοντιών ((ΕΕιικκ.. 33)).

ΜΜηη  ττυυπποοπποοιιηημμέένναα  εερρεεθθίίσσμμαατταα
Η άνοδος της θερμοκρασίας που προκα-
λείται παρουσία και απουσία ροής νε-
ρού στο εσωτερικό του μυλικού θαλά-
μου διαφέρει στατιστικώς σημαντικά
(p<0,001), στο σύνολο των δοντιών. Σε
ό,τι αφορά τη σύγκριση των εξωτερικών
ερεθισμάτων μεταξύ τους αξίζει να ανα-
φερθεί πως, χωρίς τη ροή νερού ενδομυ-
λικά, η συμβατική συσκευή αλογόνου
(650 mW/cm2) παρουσιάζει - με στατι-
στικώς σημαντική διαφορά - τη μικρότε-
ρη άνοδο θερμοκρασίας συγκριτικά με
όλες τις υπόλοιπες συσκευές. Επίσης,
κάτω από τις ίδιες συνθήκες η συσκευή
Laser (2000 mW/cm2) προκαλεί τη μεγα-
λύτερη άνοδο θερμοκρασίας σε σχέση
με όλα τα υπόλοιπα ερεθίσματα, με στα-
τιστικώς σημαντική διαφορά. Αντίθετα,
παρουσία ροής νερού η συσκευή Laser
διαφέρει στατιστικώς σημαντικά μόνο
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με τη συμβατική λυχνία αλογόνου (650
mW/cm2).
Συγκρίνοντας τις ομάδες των δοντιών
μεταξύ τους, διαπιστώθηκε ότι η αύξηση
της θερμοκρασίας που προκαλούσαν οι
συσκευές δεν διέφερε μεταξύ των κυνο-
δόντων και των κεντρικών τομέων. Η
άνοδος της θερμοκρασίας στους πλαγί-
ους τομείς δεν διέφερε από την αντίστοι-
χη των κυνοδόντων και των τομέων μόνο
σε ό,τι αφορά τη συμβατική λυχνία αλο-
γόνου (650 mW/cm2) και τη λυχνία αλο-
γόνου απόδοσης 1200 mW/cm2 ((ΕΕιικκ.. 44)).

Συμπεράσματα

Τα βασικά συμπεράσματα της συγκεκρι-
μένης έρευνας είναι τα εξής: 
Εφόσον η συγκεκριμένη πειραματική
διάταξη παρέχει επαναλαμβανόμενες
μετρήσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί

για τη μελέτη των παραγόντων που κα-
θορίζουν τη θερμική συμπεριφορά των
δοντιών κατά την επίδραση εξωτερικών
θερμικών ερεθισμάτων, παρέχοντας
ασφαλή αποτελέσματα. 
Παράλληλα, καθίσταται επιτακτική η
ανάγκη, όταν μελετάται η επίδραση θερ-
μικών ερεθισμάτων στα δόντια in vitro,
να συνυπολογίζεται πέραν από την έντα-
ση του ερεθίσματος, το πάχος των οδο-
ντικών ιστών και ιδιαίτερα, η ύπαρξη ή
όχι ροής υγρού ενδομυλικά. 
Τέλος, γίνεται φανερό πως η εφαρμογή
κάποιων μη τυποποιημένων ερεθισμά-
των που παράγονται από σύγχρονες συ-
σκευές που χρησιμοποιούνται στη διαδι-
κασία της λεύκανσης μπορεί, κάτω από
συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να προ-
καλέσει μη αναστρέψιμη βλάβη στο σύ-
στημα οδοντίνης πολφού, εφόσον η αύ-
ξηση της ενδοπολφικής θερμοκρασίας
υπερβαίνει το όριο των 6°C που έχει
οριστεί από τα ερευνητικά δεδομένα των
Zach και Cohen (1965)10.
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K. Kodonas*

The role of pulp microcirculation in the
thermal behaviour of the dentin pulp
complex.**

Objectives: The purpose of this in vitro
study was to measure the intrapulpal
temperature rise during light activated
bleaching.  
Methods: A pilot study was conducted
first to determine factors influencing the
results of in vitro pulp temperature rise
assessment. This part of the study eva-
luated temperature changes in the pulp
chambers of 5 upper maxillary central in-
cisors, 5 maxillary lateral incisors and 5
maxillary canines induced by the appli-
cation of a specially modified soldering
iron to their external surface. For this
purpose a new in vitro model was used.
This model allowed the circulation of
37°C distilled water inside pulp chamber,
simulating pulp microcirculation. The
same model was used to measure the
intrapulpal temperature rise during light
activated bleaching. Light curing units
used were a conventional halogen (A;
light intensity 650mW/cm2), two high
intensity halogen lamps (B; light intensity
1200mW/cm2 & C; 2300mW/cm2), a
plasma arc curing light (D; mW/cm2), a
mercury metal halide light (E; mW/cm2)
and a diode laser  (F; 2000 mW/cm2).
Results: Significant differences were
found in all three groups of teeth be-
tween temperature measurements with
or without intrapulpal water flow. Τe-
mperature changes resulting from the
application of different stimuli to the
group of lateral incisors were signifi-
cantly greater compared with the other
groups of teeth. Additionally, τhe diode
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laser produced a significantly greater
temperature increase than any other
curing unit. Application of the diode la-
ser and the two high-intensity halogen
lamps to lateral incisor specimens pro-
duced significantly greater temperature
increases than in other teeth.
Conclusion: The importance of the

cooling effect of simulated pulp micro-
circulation in the thermal behaviour of
dentine was established. Tooth tissue
thickness influenced significantly pulp
temperature rise ex vivo. When the simu-
lated pulp microcirculation was absent,
the temperature increases produced by
all curing units except the conventional

halogen lamp were large enough to be
potentially harmful to the pulp.
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