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Editorial  Η σελίδα του Διευθυντή

Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Η κυκλοφορία του παρόντος τεύχους συμ-
πίπτει με τη συμπλήρωση τριών ετών από
την έκδοση του περιοδικού «Ενδοδοντο-

λογία» καθώς και τη συμπλήρωση είκοσι ετών από την ίδρυση της Ελ-
ληνικής Ενδοδοντικής Εταιρείας, η οποία γιόρτασε επίσημα τα εικο-
στά γενέθλιά της κατά τη διάρκεια του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου
Ενδοδοντίας τον περασμένο Νοέμβρη. Σήμερα είναι η στιγμή του απο-
λογισμού, του προγραμματισμού, αλλά και του οράματος... Η λυχναφής
κι η ηλιαφής η ώρα εν ταυτώ...
Η πρώτη, αν και ξεθωριασμένη πια, σελίδα αντανακλά στη σημερινή
απαστράπτουσα τη γοητεία και τη μαγεία της παρθενικής εμφάνισης,
ενώ, καθώς κι αυτή ανασηκώνεται, αφήνει να αχνοφαίνονται, όπως
τουλάχιστον θέλω να ελπίζω, τις φωτεινές επόμενες σελίδες που θα
κλείνουν την τρίτη, την τέταρτη, την... δεκαετία.
Τι παράξενη πραγματικά αίσθηση να σφραγίζει κανείς με μια υπο-
γραφή του όλες τις τόσο μεστές προηγούμενες σελίδες - όταν μάλιστα
λίγο πολύ φέρουν το δείγμα γραφής του - και τα μονογράφει ταυτό-
χρονα ένα υστερόγραφο, μια υπόσχεση για διαρκή ανοδική πορεία μ’
αυτό το ίδιο αμείωτο πάθος της πρώτης εμφάνισης...
Τη λυχναφή την ώρα τούτης της εικοσαετίας, κάνοντας τον απολογισμό
μας, καταγράφουμε:
•• Σε επίπεδο επιστημονικών εκδηλώσεων: 16 πανελλήνια συμπόσια εν-
δοδοντίας, 5 συνέδρια ενδοδοντίας (2 πανελλήνια και 3 περιφερεια-
κά), 8 πανελλήνιες ημερίδες ενδοδοντίας, 6 ημερίδες και διημερίδες σε
συνεργασία με άλλες επιστημονικές εταιρείες, 13 ημερίδες και διημε-
ρίδες σε συνεργασία με περιφερειακούς οδοντιατρικούς συλλόγους, 3
κλειστές εκδηλώσεις για την επιμόρφωση των μελών της ΕΕΕ και 1 πα-
νευρωπαϊκό συνέδριο Ενδοδοντίας. Στη διάρκεια αυτών των εκδηλώ-
σεων, το επιστημονικό βήμα της εταιρείας παραχωρήθηκε σε περισσό-
τερους από διακόσιους ομιλητές, σε πολλούς κατ’ επανάληψη, ανάμε-
σα στους οποίους κορυφαίοι ακαδημαϊκοί δάσκαλοι, ερευνητές και
κλινικοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και νέοι συνάδελφοι
που ήδη στελεχώνουν ή προετοιμάζονται να στελεχώσουν τον ακαδη-
μαϊκό και ερευνητικό χώρο καθώς και την ΕΕΕ. Μ’ αυτόν τον τρόπο
επιδιώξαμε τη μέγιστη δυνατή, πάντα αναγκαία κατά τη γνώμη μας,
πολυφωνία στην αναζήτηση της επιστημονικής αλήθειας και την έκ-
φραση της επιστημονικής γνώσης. Εντυπωσιακή υπήρξε επίσης, τόσο
ποιοτικά όσο και ποσοτικά, η διαρκής συμμετοχή των μελών της εται-
ρείας, τόσο στο κατευθυνόμενο όσο και στο ελεύθερο πρόγραμμα των
ευρωπαϊκών και παγκόσμιων συνεδρίων ενδοδοντίας, που οργανώθη-
καν από την ESE και των IFEA αντίστοιχα.
•• Σε επίπεδο εκδόσεων: 1. Λεξικό ενδοδοντολογικών όρων. 2. Φυλλά-
διο - αφιέρωμα στον Γιάννη Μαργέλο και 3. Περιοδικό «Ενδοδοντο-
λογία» το οποίο διανύει ήδη τον τέταρτο χρόνο από την έκδοσή του.
•• Σε επίπεδο τιμητικών διακρίσεων: Θεσμοθετήθηκαν τρεις τιμητικές
διακρίσεις. 1. Βραβείο ΕΕΕ «Σωτήρης Συκαράς» για την επιβράβευση

της συνολικής προσφοράς νέων επιστημόνων στο χώρο της ενδοδο-
ντίας. 2. Φοιτητικό Βραβείο ΕΕΕ με στόχο τη δημιουργία κινήτρων για
την ενασχόληση των φοιτητών με την ενδοδοντία και την επιβράβευση
της επίδοσής τους και 3. Ερευνητική Υποτροφία ΕΕΕ «Ιωάννης Μαρ-
γέλος», με σκοπό την τόνωση, υποστήριξη, δημόσια αναγνώριση και
διεθνή προβολή της ερευνητικής δραστηριότητας των νέων επιστημό-
νων στο χώρο της ενδοδοντίας καθώς και την επιβράβευση της προσ-
φοράς των ελληνικών και κυπριακών ερευνητικών κέντρων.
•• Σε επίπεδο οργάνωσης: 1. Τροποποίηση του καταστατικού. 2. Δημι-
ουργία ιστοσελίδας και 3. Δημιουργία αρχείου επιμορφούμενων οδον-
τιάτρων. Επιπρόσθετα, πάρα πολύ σημαντική θεωρείται η εκπροσώπη-
ση της ΕΕΕ στα όργανα της ESE και της IFEA. Η συμμετοχή μας ήταν
διαρκής, πάντα ουσιαστική αλλά και δυναμική ώστε, σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις, να προσδιορίζουμε και να καθορίζουμε τις εξελίξεις! 
Δρομολογημένοι στόχοι μας για το εγγύς μέλλον είναι η απόκτηση στέ-
γης, η υλοποίηση του 8ου παγκόσμιου συνεδρίου ενδοδοντίας της
IFEA και του 4ου περιφερειακού συνεδρίου ενδοδοντίας, η επανέκ-
δοση του λεξικού ενδοδοντολογικών όρων, καθώς και η αναγνώριση
της ειδικότητας της ενδοδοντίας, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμε-
νους φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
...καθώς οι δείκτες του ρολογιού φτάνουν στην ηλιαφή των ώρα, την ώρα
που μπλεγμένα τα χρώματα αρχίζουν και πάλι ν’ αχνοφαίνονται φωτίζο-
ντας προκλητικά το βάθος του ορίζοντα, προβάλλει το όραμα... για τα
χρόνια που έρχονται. Ωστόσο, δεν έχουμε να πούμε τίποτε απολύτως συ-
γκεκριμένο. Άλλωστε το όραμα είναι πάντα συγκεχυμένο... Πλην όμως,
διατυπώνουμε τη διαβεβαίωση ότι έχουμε όραμα... και μ’ αυτό θα πο-
ρευτούμε σχεδιάζοντας την τρίτη, την τέταρτη, την... δεκαετία.
Κλείνοντας νιώθω την ανάγκη ν’ αναφερθώ δημόσια, γι’ ακόμη μια φο-
ρά, με πολύ σεβασμό και ξεχωριστή εκτίμηση στον Ομότιμο Καθηγητή
και Επίτιμο Πρόεδρο της ΕΕΕ Σωτήρη Συκαρά, τον άνθρωπο που πριν
είκοσι χρόνια οραματίσθηκε και ίδρυσε την ΕΕΕ και στη συνέχεια χά-
ραξε την πορεία της, κρατώντας το τιμόνι στιβαρά και αταλάντευτα,
για δώδεκα ολόκληρα χρόνια.
Κύριε Πρόεδρε,
η ΕΕΕ σας εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για όσα, πολλά και εξόχως
σημαντικά, οραματισθήκατε και πράξατε υπέρ αυτής. Σας ευχαριστού-
με και σας εκτιμάμε πολύ. Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι θα
επαναπροσδιορίζουμε, κάθε φορά, τη ρότα που χαράξατε με γνώμονα
πάντα το επιστημονικό - και όχι μόνο -αξιακό σύστημα που μας διδά-
ξατε.

Eλληνική Ενδοδοντική Εταιρεία: 
είκοσι χρόνια συνεχούς, συνεπούς, έγκυρης 
και έγκαιρης επιστημονικής προσφοράς

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Αναπλ. Καθηγητής ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΣΙΣΚΟΣ
Πρόεδρος ΕΕΕ, Διευθυντής του Περιοδικού
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Bλαστικά κύτταρα οδοντικού πολφού

Τα βλαστικά κύτταρα του οδοντικού πολφού:
δεδομένα και προοπτικές

ΔΔ..  ΤΤζζιιααφφάάςς**

ΚΥΡΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

βλαστικά κύτταρα, οδοντικός πολφός, οδοντίνη, αναγέννηση
συστήματος οδοντίνης-πολφού, οδοντινοβλάστες, επανορθωτι-
κή οδοντίνη.

ΛΛέέξξεειιςς--κκλλεειιδδιιάά

stem cells, dental pulp, dentine, regeneration of the dental pulp
complex, odontoblasts, repairative dentine.

KKeeyy  wwoorrddss

* Καθηγητής και Διευθυντής Εργαστηρίου Ενδοδοντολογίας, Οδοντια-
τρική Σχολή ΑΠΘ.

* Professor and Head, Dept of Endodontology, School of Dentistry, Ari-
stotle University of  Thessaloniki.

Περίληψη
Η ικανότητα των βιοτεχνολογικών μεθόδων της μηχανικής
των ιστών να διεγείρει την αναδόμηση των κατεστραμμένων
οδοντικών ιστών προσφέρει συναρπαστικές ευκαιρίες για το
μέλλον στην Επανορθωτική Οδοντιατρική. Το εξειδικευμένο
οδοντογονικό δυναμικό των κυττάρων του οδοντικού πολφού
για διαφοροποίησή τους σε κύτταρα δίκην οδοντινοβλαστών
ικανών να παράγουν επανορθωτική οδοντίνη είναι το περισ-
σότερο κρίσιμο σημείο στην αναγεννητική θεραπευτική προ-
σέγγιση του συστήματος οδοντίνης-πολφού. 
Τα στοιχεία στην παρούσα ανασκόπηση επικεντρώνονται
στους βιολογικούς μηχανισμούς μέσω των οποίων τα προγονι-
κά/βλαστικά κύτταρα του οδοντικού πολφού επάγονται κατά
την εμβρυική ανάπτυξη των δοντιών σε οδοντινοβλάστες και
στο ρόλο τους στην επαγωγή της επανορθωτικής οδοντινογέ-
νεσης. Οι προσδοκίες για εμπλοκή της βιοτεχνολογικής έρευ-
νας στα κλινικά προβλήματα της ενδοδοντολογίας αφορούν τη
ρύθμιση της διαβατότητας της οδοντίνης σε οδοντινικές κοι-
λότητες, την αναγέννηση κατεστραμμένων οδοντικών ιστών
σε τερηδονισμένα δόντια με ζωντανό πολφό, την αναδημιουρ-
γία κλειστού μυλικού θαλάμου σε αποκαλυμμένο οδοντικό
πολφό με θεραπευτικές μεθόδους που θα εξασφαλίζουν μα-
κρόχρονη πολφική επιβίωση και την ακρορριζογένεση σε
άπολφα αδιάπλαστα δόντια. Συμπερασματικές παρατηρήσεις
για τις προοπτικές εφαρμογών και τη φύλαξη των βλαστικών
κυττάρων του οδοντικού πολφού δεν μπορούν να εξαχθούν
πριν η σχετική έρευνα δώσει περισσότερα στοιχεία. 

Summary
Τhe dental pulp stem cells: research data and perspectives

D. Tziafas* 

The ability of tissue engineering to stimulate re-construction of the
amputated dental tissues, offers exciting opportunities for the future
in operative dentistry. Τhe specific dentinogenic potential of dental
pulp cells is the most critical issue in the regenerative approaches of
the dentin-pulp complex. Data in the present review are focused on
the mechanisms by which dental pulp progenitor/stem cells are
induced into odontoblasts during tooth development and the
knowledge on the role of stem cells in the induction into competent
pulpal cells in acquisition of odontoblast-like cell phenotype and
reparative dentin formation. The perspectives of integration of
tissue engineering and molecular biology into the clinical problems
of endodontology, are the regulation of dentin permeability in
dentinal cavities, the regeneration of lost tooth structure in vital
carious teeth, the re-constitution of pulp chamber in exposed pulp
for predictable long-term pulp survival, and the apexogenesis in
pulpless immature teeth. 
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Εισαγωγή
Έχει διατυπωθεί, από τις αρχές αυτής
της δεκαετίας, ότι εισερχόμαστε στην
εποχή της μοριακής Οδοντιατρικής που
αναμένεται να βελτιώσει την ποιότητα
της παρεχόμενης στοματικής υγείας σε
δύο βασικούς τομείς:
– την Προληπτική Οδοντιατρική, με

προηγμένες μεθόδους ανίχνευσης της
προδιάθεσης για παθήσεις και βλάβες
του στόματος πριν την εμφάνιση συ-
μπτωμάτων και βλαβών, και 

– την Αναγεννητική Οδοντιατρική, όπου
δρομολογείται η ανάπτυξη νέων βιοϋ-
λικών/θεραπειών για αναγέννηση κρα-
νιο-προσωπικών, στοματικών και οδο-
ντικών ιστών και δομών1.

Καθώς οι περιοχές των βιοϊατρικών επι-
στημών -και ειδικότερα της βιολογίας
και της βιοτεχνολογίας- αναπτύσσονται
ραγδαία και, όπως είναι φυσικό, οι γνώ-
σεις μας για τη βιολογία των ιστών του
στόματος πολλαπλασιάζονται καθημερι-
νά, οι στόχοι της οδοντιατρικής για ανα-
γέννηση των καταστραμμένων οδοντι-
κών ιστών αλλά και ολόκληρων δοντιών
έχουν φθάσει στο συναρπαστικό στάδιο
να μπορούν να γίνουν ρεαλιστικές κλινι-
κές δυνατότητες. Η επιστήμη της Ενδο-
δοντολογίας έχει βρεθεί στο επίκεντρο
του ερευνητικού ενδιαφέροντος για το
ερευνητικό πεδίο βιοτεχνολογικών ε-
φαρμογών στην οδοντιατρική. Σύμφωνα
με τον Hargreaves2 αυτό συνέβη για το
λόγο ότι η σημαντική πρόκληση για το
μέλλον της Οδοντιατρικής, δηλαδή να
ενσωματωθούν οι σύγχρονες πρόοδοι
στη βιοϊατρική έρευνα στις κλινικές με-
θόδους επανόρθωσης προβλημάτων στη
δομή των οδοντικών ιστών, δείχνει να
εξυπηρετείται με την κλινική αξιοποίηση
του αναγεννητικού δυναμικού του συ-
στήματος οδοντίνης-πολφού. 
Οι πολυάριθμες μελέτες κατά τη διάρ-
κεια της τελευταίας δεκαετίας περιγρά-
φουν στρατηγικές εφαρμοσμένης μηχα-
νικής ιστών στοχεύοντας στη διέγερση
των αναγεννητικών δυνατοτήτων του συ-
στήματος οδοντίνης-πολφού στα δόντια
με ζωντανό πολφό ή ακόμη και στην πλή-

ρη ανασύνθεση λειτουργικού οργάνου
οδοντίνης-πολφού στις περιπτώσεις μη
αναστρέψιμης παθολογικής βλάβης του
πολφού3. Οι μελέτες αυτές είναι κυρίως
βασισμένες στον πιθανό ρόλο των προ-
γονικών/ βλαστικών κυττάρων, σχετικά
με τους μηχανισμούς μέσω των οποίων
συμμετέχουν στην αναγέννηση των οδο-
ντικών ιστών ή και ολόκληρων δοντιών.
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαε-
τίας προγονικά/βλαστικά κύτταρα έχουν
απομονωθεί από τον οδοντικό πολφό
του ενήλικου δοντιού. Τα κύτταρα αυτά,
που χαρακτηρίζονται ως μεσεγχυματικά
βλαστικά κύτταρα, έχουν αποδείξει τη
δυνατότητά τους να διαφοροποιηθούν
σε πολλές κυτταρικές κατευθύνσεις και,
παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα
είναι περιορισμένα και ορισμένες φορές
αντικρουόμενα, δείχνουν να επαληθεύ-
ουν τις προσδοκίες για το μελλοντικό
ρόλο των κυττάρων αυτών στην κλινική
ενδοδοντολογία4.
Ο σκοπός της μελέτης αυτής είναι η ανα-
σκόπηση της βασικής γνώσης για την εμ-
βρυολογική προέλευση των προγονι-
κών/βλαστικών κυττάρων κατά τη μορφο-
γένεση και τη διαφοροποίηση των δο-
ντιών, των χαρακτηριστικών των βλαστι-
κών κυττάρων του πολφού και των πειρα-
ματικών δεδομένων για αναγεννητικές
εφαρμογές σε ενδοδοντικά προβλήματα
όπου δεν υπάρχουν σήμερα αξιόπιστες
θεραπευτικές λύσεις, ενώ σχολιάζεται
επίσης η δυνατότητα φύλαξης των κυττά-
ρων αυτών για μελλοντικές εφαρμογές.

Γενικά χαρακτηριστικά
των βλαστικών κυττάρων
Τα βλαστικά κύτταρα αποτελούν μια ξε-
χωριστή ομάδα ανειδίκευτων (unspe-
cialized) κυττάρων που ανευρίσκονται
σχεδόν σε όλους τους πολυκυτταρικούς
οργανισμούς και έχουν δύο χαρακτηρι-
στικά γνωρίσματα:
• ιικκααννόόττηητταα  να ανανεώνονται μέσα από

συνεχή κυτταρικό πολλαπλασιασμό για
μεγάλη χρονική περίοδο χωρίς να
εγκαταλείπουν την πρωτογενή τους
ιδιότητα να παραμένουν ανειδίκευτα,

• δδυυννααττόόττηητταα κάτω από φυσιολογικές ή

πειραματικές συνθήκες λειτουργίας
των ιστών, ή κάτω από πειραματικές
συνθήκες στο εργαστήριο, ή μετά από
εμφύτευση σε ιστούς, να οδηγούνται σε
εξειδικευμένα κύτταρα με ορισμένη
λειτουργική αποστολή. 

Τα γνωρίσματα αυτά έχουν σήμερα επα-
νειλημμένως επιβεβαιωθεί από χιλιάδες
έρευνες και έχουν επιτρέψει στους ερευ-
νητές να σχεδιάζουν θεραπείες σε θέ-
σεις με δυσεπίλυτα κλινικά προβλήματα,
χρησιμοποιώντας μικρό αριθμό αρχικών
βλαστικών κυττάρων, αποκτώντας την
κρίσιμη μάζα κυττάρων στο εργαστήριο
και εφαρμόζοντας με την τεχνική τής μη-
χανικής των ιστών ποικίλους συνδυα-
σμούς βλαστικών κυττάρων –ικριωμά-
των (scaffolds) ανάλογα με τις συγκεκρι-
μένες θεραπευτικές ανάγκες. 
Στα θηλαστικά διακρίνονται 2 μεγάλες
κατηγορίες βλαστικών κυττάρων που
αξιολογούνται ανάλογα της δυναμικότη-
τάς τους σε 3 ομάδες. Τα εμβρυικά βλα-
στικά κύτταρα απομονώνονται στο πολύ
πρώιμο στάδιο της βλαστοκύστης που το
έμβρυο αποτελείται από 50-150 κύτταρα.
Τα εεννήήλλιικκαα  ββλλαασσττιικκάά  κκύύττττααρραα συναντώ-
νται σε διαφορετικό αριθμό και με δια-
φορετικό δυναμικό ανανέωσης και δια-
φοροποίησης στους ιστούς τού πλήρως
σχηματισμένου οργανισμού. Ως οολλοοδδύύ--
ννααμμαα  ((pplluurriippootteenntt))  ββλλαασσττιικκάά  κκύύττττααρραα χα-
ρακτηρίζονται τα εμβρυικά βλαστοκύτ-
ταρα που μπορούν να διαφοροποιηθούν
σε κύτταρα προερχόμενα από οποιαδή-
ποτε από τα 3 βλαστικά στρώματα, σε πε-
ρισσότερους από 200 τύπους κυττάρων,
ως πποολλυυδδύύννααμμαα  ((mmuullttiippootteenntt))  ββλλαασσττιικκάά
κκύύττττααρραα χαρακτηρίζονται αυτά που μπο-
ρούν να διαφοροποιηθούν σε μια κλει-
στή οικογένεια κυττάρων (για παράδειγ-
μα τα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα που
μπορούν να μετατραπούν σε ερυθρά αι-
μοσφαίρια, σε λευκά αιμοσφαίρια,
κ.λπ.), ενώ, τέλος, ως μμοοννοοδδύύννααμμαα  ((uunnii--
ppootteenntt))  ββλλαασσττιικκάά  κκύύττττααρραα χαρακτηρίζο-
νται τα κύτταρα που, παρά το γεγονός ότι
μπορούν να δώσουν μόνο μια κατηγορία
εξειδικευμένων κυττάρων, διατηρούν τη
βασική ιδιότητα να ανανεώνονται για με-
γάλο χρονικό διάστημα.
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Η δυναμικότητα των ενήλικων βλαστι-
κών κυττάρων έχει προκαλέσει μέχρι
σήμερα μεγάλη συζήτηση, καθώς είναι
σαφές ότι ορισμένα τουλάχιστον από τα
ενήλικα βλαστικά κύτταρα πρέπει να
ερευνηθεί περισσότερο διεξοδικά αν εί-
ναι πραγματικά βλαστικά κύτταρα ή
απλώς αποτελούν προγονικές ή αδιαφο-
ροποίητες κυτταρικές μορφές των συ-
γκεκριμένων ιστών. Υπό φυσιολογικές
συνθήκες στους περισσότερους ιστούς
του ενήλικου οργανισμού, αν και πολλά
από τα βλαστικά κύτταρα δεσμεύονται
σε εξειδικευμένη αποστολή, περιέχεται
γενικά μικρό υποσύνολο πληθυσμού των
κυττάρων με τη συγκεκριμένη αποστολή
να διατηρηθεί δεξαμενή βλαστικών κυτ-
τάρων από την οποία να μπορεί να προ-
κύψει ικανοποιητικός αριθμός προγονι-
κών του ιστού κυττάρων5. Αυτά τα κύτ-
ταρα παραμένουν συνήθως ήρεμα μέσα
στον ενήλικο ιστό· εντούτοις, μπορούν
να αποκριθούν στον τραυματισμό ιστού
και να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο
στις διαδικασίες επιδιόρθωσης (repair)
ή αναγέννησης (regeneration) του ιστού.
Η απομόνωση και συντήρηση των κυττά-
ρων αυτών για μελλοντικές αναγεννητι-
κές εφαρμογές στο συγκεκριμένο ιστό ή
σε άλλους ιστούς έχει ξεπεράσει τα όρια
των πειραματικών ή κλινικών δοκιμών
και αποτελεί κλινική δυνατότητα με μη
καλώς ελεγχόμενη πάντοτε τη διάσταση
της εμπορικής εκμετάλλευσης.

Βλαστικά κύτταρα 
του οδοντικού πολφού
Πολλές μελέτες έχουν απομονώσει τα
κύτταρα οδοντικού πολφού από τους
ενήλικους ιστούς των διάφορων ειδών
και έχουν καταδείξει την υψηλού βαθ-
μού πολλαπλασιαστική τους ικανότητα
και τη δυνατότητά τους να διαφοροποιη-
θούν σε οδοντοπρογονικά κύτταρα6-9. O
χαρακτηρισμός της λειτουργίας αυτών
των κυττάρων ως οδοντοπρογονικών και
του λειτουργικού τους προϊόντος ως οδο-
ντίνη σε διαφορετικές ιστικές θέσεις ή
συνθήκες πειραματισμού δεν είναι πά-
ντα σαφής. Πρόσφατα, οι Gronthos και

συν.10,11 προσπάθησαν να χαρακτηρί-
σουν πληθυσμό των ενήλικων ανθρώπι-
νων βλαστικών κυττάρων οδοντικού
πολφού. Αυτά τα κύτταρα παρουσίασαν
την ικανότητα για την ανανέωση και δια-
φοροποίηση σε οδοντινοβλαστικές μορ-
φές ικανές να εναποθέσουν σωληνώδη
οδοντίνη. Η ίδια ερευνητική ομάδα έχει
προσδιορίσει επίσης πληθυσμό μεσεγχυ-
ματικών βλαστικών κυττάρων που προ-
έρχεται από τα νεογιλά ανθρώπινα δό-
ντια με ικανοποιητική πολλαπλασιαστι-
κή ικανότητα και τα χαρακτήρισε ως πο-
λυδύναμα12. Επίσης βλαστικά κύτταρα
έγινε δυνατό να απομονωθούν από την
ακρορριζική οδοντική θηλή των αδιά-
πλαστων δοντιών με παρόμοια ικανότη-
τα για αυτοανανέωση και ελεγχόμενη
δυνατότητα πολυδύναμων βλαστικών
κυττάρων2. Ο πιθανός ρόλος για ανα-
γεννητικές εφαρμογές αυτών των κυττά-
ρων αναλύθηκε σε πλήθος μελετών κατά
τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας13-

20. Σύμφωνα με τις έρευνες αυτές τα
βλαστοκύτταρα που απομονώνονται από
τον οδοντικό πολφό παρουσιάζουν τα
χαρακτηριστικά των μεσεγχυματικών
βλαστικών κυττάρων, ενώ η δυνατότητά
τους να διαφοροποιηθούν σε οστεοβλά-
στες, χονδροβλάστες, μυοβλάστες και
κύτταρα λιπώδους ιστού έχουν αποδει-
χθεί σε επανειλημμένα ex vivo ερευνητι-
κά πρωτόκολλα. Η εξειδικευμένη ικανό-
τητά τους για την πλήρη αναγέννηση του
συστήματος οδοντίνης-πολφού έχει δει-
χθεί σε αρκετές in vivo πειραματικές θέ-
σεις. Παραμένει όμως σε εκκρεμότητα ο
προσδιορισμός των σαφών δεικτών για
το χαρακτηρισμό του πληθυσμού των
βλαστικών κυττάρων του οδοντικού πολ-
φού4, προκειμένου να αξιολογηθούν οι
εφαρμοζόμενες σήμερα συνθήκες απο-
μόνωσης και φύλαξής τους, αλλά επίσης
και οι πειραματικές προσεγγίσεις εφαρ-
μοσμένης μηχανικής των ιστών. 

ΕΕμμββρρυυοολλοογγιικκήή  ππρροοέέλλεευυσσηη  ββλλαασσττιικκώώνν
κκυυττττάάρρωωνν  οοδδοοννττιικκοούύ  πποολλφφοούύ
Ο οδοντικός πολφός προέρχεται από το
στοματικό εξωμεσέγχυμα. Κατά τη διάρ-
κεια της ανάπτυξης των δοντιών ανομοι-

ογενής ομάδα μεσεγχυματικών κυττά-
ρων του πρώτου βραγχιακού τόξου και
μεταναστευτικών κυττάρων της νευρικής
ακρολοφίας αναπτύσσεται στο εσωτερι-
κό του οργάνου της αδαμαντίνης και
ονομάζεται οδοντική θηλή. Καθώς το
εσωτερικό οδοντικό σπέρμα, δηλαδή το
όργανο της αδαμαντίνης και η οδοντική
θηλή, πoλλαπλασιάζονται και μορφοποι-
ούνται ώστε να αποκτήσουν το μέγεθος
και το σχήμα του συγκεκριμένου δοντι-
ού, τα επιθηλιακά κύτταρα του έσω αδα-
μαντινικού επιθηλίου και τα περιφερικά
εξωμεσεγχυματικά κύτταρα της οδοντι-
κής θηλής διαφοροποιούνται αντίστοιχα
σε αδαμαντινοβλάστες και οδοντινοβλά-
στες. Μεταξύ αυτών των κυτταρικών στι-
βάδων συναντάται η βασική μεμβράνη,
ένα ακύτταρο συνεχώς μεταβαλλόμενης
σύνθεσης εξωκυττάριο υλικό που διαμε-
σολαβεί τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των
επιθηλιακών και εξωμεσεγχυματικών
κυττάρων (για ανασκόπηση βλ. βιβλιο-
γραφική παραπομπή υπ’ αρ.  21).
Τα περιφερικά κύτταρα στην πλευρά της
οδοντικής θηλής διαφοροποιούνται σε
οδοντινοβλάστες και παράγουν την οδο-
ντίνη. Το υποκείμενο στρώμα των κυττά-
ρων της οδοντικής θηλής αποτελείται
από ατρακτοειδή αδιαφοροποίητα κύτ-
ταρα. Η οδοντική θηλή μετά την έναρξη
παραγωγής οδοντίνης μετασχηματίζεται
σε οδοντικό πολφό. Μεγάλος αριθμός
των αδιαφοροποίητων κυττάρων διαφο-
ροποιείται σε ινοβλάστες και άλλα κύτ-
ταρα του συνδετικού ιστού, ενώ ο εξω-
κυττάριος χώρος καταλαμβάνεται από
ίνες κολλαγόνου και θεμέλια ουσία.
Ορισμένα από τα αρχικά αδιαφοροποίη-
τα κύτταρα παραμένουν ως δεξαμενή
αδιαφοροποίητων κυττάρων καθόλη την
περίοδο λειτουργίας του πολφού, ανα-
λαμβάνοντας εξειδικευμένο λειτουργικό
ρόλο κατά την αμυντική λειτουργία του
συστήματος οδοντίνης-πολφού22. Ένα
ποσοστό των κυττάρων αυτών, τουλάχι-
στον αυτά που βρίσκονται στην πολυκυτ-
ταρική ζώνη του πολφού αμέσως κάτω
από την οδοντινοβλαστική στιβάδα, εί-
ναι κύτταρα σε ανενεργό στάδιο προο-
δοντινοβλαστών, τα κύτταρα του Hohl21.
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Αυτά τα κύτταρα έχουν στο παρελθόν
χαρακτηρισθεί ως οδοντοπρογονικά
κύτταρα και θα πρέπει να διαχωρισθούν
από τον πληθυσμό των βλαστικών κυττά-
ρων του πολφού. Μέχρι σήμερα όμως
δεν έχουν βρεθεί οι μοριακοί δείκτες
που μπορούν να διαχωρίσουν με ακρί-
βεια τους υποπληθυσμούς των αδιαφο-
ροποίητων κυττάρων του πολφού. 
Τα αδιαφοροποίητα κύτταρα του οδοντι-
κού πολφού κατέχουν τη μοναδική για
ολόκληρο τον οργανισμό δυνατότητα να
διαφοροποιηθούν σε κύτταρα ικανά να
παράγουν οδοντίνη. Η συγκεκριμένη δυ-
νατότητα, που αποτελεί επίσης μοναδική
ιδιότητα των βλαστικών κυττάρων που
απομονώνονται από τον οδοντικό πολφό
και όχι από την οδοντική θηλή, φαίνεται
να αποκτιέται από τις μορφογενετικές
επιδράσεις του οργάνου της αδαμαντί-
νης κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης δο-
ντιών. Είναι σήμερα αποδεκτό ότι η
εξειδικευμένη χωρο-χρονικά αλληλου-
χία των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των
κυττάρων του στοματικού εξωδέρματος
και των παρακείμενων εξωμεσεγχυματι-
κών κυττάρων καθορίζουν το οδοντογο-
νικό δυναμικό των κυττάρων του οδοντι-
κού πολφού. Οι σημαντικότερες μορια-
κές αλληλεπιδράσεις που ρυθμίζουν την
οδοντογονική δυνατότητα των βλαστι-
κών κυττάρων του οδοντικού πολφού εί-
ναι22,23: 
i) Mόρια της οικογένειας των μορφογε-
νετικών πρωτεϊνών οστού (BMPs), ΒΜΡ-
2 και ΒΜΡ-4 ρυθμίζουν την έκφραση των
γονιδίων msx-1 και msx-2 και παραγό-
ντων μεταγραφής, Dlx-1, Dlx-2, Lef 1. 
ii) Γονίδια και παράγοντες μεταγραφής
εκφράζουν τα μόρια στην επιφάνεια
κυττάρων και το εξωκυττάριο υλικό,
όπως η συντεκάνη-1 και η τενανσίνη. 
iii) Η διαμόρφωση της οδοντικής θηλής
συμβάλλει στη μορφογένεση του οργά-
νου της αδαμαντίνης και την παραγωγή
συγκεκριμένων μορίων της οικογένειας
των ινοβλαστικών αυξητικών παραγό-
ντων (FGF) και των υποδοχέων τους στα
κύτταρα της οδοντικής θηλής. 
iv) Η μορφογένεση των ιστών εκατέρω-
θεν της βασικής μεμβράνης έχει ως απο-

τέλεσμα τη διαμόρφωση εξειδικευμένης
χημικής σύστασης βασικής μεμβράνης
που ρυθμίζει σταδιακά το περιβάλλον
διαφοροποίησης οδοντινοβλαστών και
αδαμαντινοβλαστών, δεσμεύοντας ή απε-
λευθερώνοντας τα μοριακά σήματα των
παραγόμενων αυξητικών παραγόντων. 
v) Έχει καταδειχθεί επανειλημμένα από
διάφορες πειραματικές εργασίες ότι
πολλοί επανασυνδυασμοί ιστών έδωσαν
τελική διαφοροποίηση οδοντινοβλαστών
μόνο κάτω από συγκεκριμένη δομική
και συνθετική οργάνωση της βασικής
μεμβράνης. Φαίνεται ότι τα παγιδευμέ-
να μόρια παρά τα μόνιμα συστατικά της
βασικής μεμβράνης διαδραματίζουν τον
κρίσιμο ρόλο, στοιχείο που καθιστά
εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί πει-
ραματικά το περιβάλλον διαφοροποίη-
σης οδοντινοβλαστών ex vivo.

ΕΕιιδδιικκάά  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ττωωνν  ββλλαασσττιικκώώνν
κκυυττττάάρρωωνν  ττοουυ  οοδδοοννττιικκοούύ  πποολλφφοούύ
Οι προσπάθειες κατανόησης της δυναμι-
κότητας των πληθυσμών βλαστικών κυτ-
τάρων που απομονώνονται από τον πολ-
φό έχουν δείξει αντικρουόμενα και όχι
πάντοτε εύκολα να ερμηνευθούν στοι-
χεία. Έτσι:
• Έχει δειχθεί επανειλημμένα ότι τα

βλαστικά κύτταρα του οδοντικού πολ-
φού εκφράζουν δείκτες περικυττάρων
ή γενικότερα περιαγγειακών κυττά-
ρων24,25, μυοϊνοβλαστικού τύπου κυτ-
τάρων26, νευρικών κυττάρων26-28.

• Βλαστικά κύτταρα οδοντικού πολφού
σε θέσεις μεταμόσχευσης παράγουν
την εξειδικευμένη οδοντινική σιαλο-
πρωτεΐνη DSPP, στοιχείο που δεν συ-
ναντάται σε παρόμοιες μεταμοσχεύ-
σεις στρωματικών κυττάρων μυελού
των οστών29. Αυτό υποδηλώνει ότι
υπάρχουν πληθυσμοί βλαστικών κυττά-
ρων που απομονώνονται από τον οδο-
ντικό πολφό και αντιπροσωπεύουν
έναν αδιαφοροποίητο προ-οδοντογονι-
κό φαινότυπο4.

• Κύτταρα μυελού των οστών έδειξαν τη
δυνατότητα να διαφοροποιηθούν σε
οδοντινοβλάστες μέσα σε συγκεκριμέ-
νο πρότυπο εφαρμοσμένης μηχανικής

οδοντικών ιστών ακριβώς, όπως και τα
κύτταρα του οδοντικού πολφού25. Ελά-
χιστα μόνο διαφορετικά γονίδια έχουν
εκφραστεί σε πληθυσμούς βλαστικών
κυττάρων πολφού σε σχέση με πληθυ-
σμούς στρωματικών κυτττάρων μυελού
των οστών, και στην πραγματικότητα
δεν υπάρχει ακόμη κανένας συγκεκρι-
μένος δείκτης για τα βλαστικά κύτταρα
του πολφού30. 

• Σύμφωνα με την επικρατέστερη υπόθε-
ση εργασίας, σήμερα πρέπει να υπάρ-
χουν ενδεχομένως διαφορετικές θέ-
σεις μέσα στον οδοντικό πολφό, από
όπου μπορούν να απομονωθούν ετερο-
γενή αυτο-ανανεούμενα αδιαφοροποί-
ητα κύτταρα3. Από άλλες θέσεις του
πολφού πρέπει να προκύπτουν πληθυ-
σμοί πραγματικών πολυδύναμων βλα-
στικών κυττάρων, ενώ από άλλες θέ-
σεις προγονικά κύτταρα δεσμευμένα
σε συγκεκριμένο οδοντογονικό ή άλλο
δυναμικό4. Η πιθανότητα μετανάστευ-
σης των προγονικών κυττάρων από υγι-
είς περιοχές του πολφού σε άλλες που
βρίσκονται κάτω από διαδικασία επα-
νόρθωσης υποδηλώνει ότι ο χρονικός
προσδιορισμός για την παραγωγή τής
γέφυρας οδοντίνης πρέπει να αναθεω-
ρηθεί. 

• Η σημασία της οργάνωσης του αγγεια-
κού πλέγματος για τις αναγεννητικές
εφαρμογές στο σύστημα οδοντίνης-
πολφού διευρύνεται με τις πληροφο-
ρίες για την έκφραση περιαγγειακών
δεικτών από τα βλαστικά κύτταρα του
πολφού. Εκτός από τον αιμοδυναμικό
ρόλο στο μεταβολισμό των κυττάρων
του πολφού και την εξέλιξη της φλεγ-
μονώδους ή επανορθωτικής εξεργα-
σίας, το περιβάλλον των πολφικών αγ-
γείων φαίνεται να αποτελεί και την κύ-
ρια δεξαμενή των προγονικών κυττά-
ρων που στρατολογούνται κατά την
επανορθωτική εξεργασία31. Αυτό υπο-
δηλώνει ότι διαταραχές στην αγγειακή
λειτουργία του πολφού, λόγω ηλικίας ή
προηγούμενης βλάβης, επηρεάζουν τη
φύση της επανορθωτικής εξεργα-
σίας32. Επίσης ο ρόλος αγγειογενετι-
κών παραγόντων στη θεραπεία του
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πολφού δείχνει να σχετίζεται με δημι-
ουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος πολφι-
κής επανόρθωσης στις χρησιμοποιού-
μενες σήμερα θεραπευτικές εφαρμο-
γές και απαραίτητου στόχου για τις
σχεδιαζόμενες για το μέλλον αναγεν-
νητικές εφαρμογές.

Προοπτικές εφαρμογών
των βλαστικών κυττάρων
στην Επανορθωτική 
Οδοντιατρική
Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται κα-
θημερινά για τα βλαστικά κύτταρα του
πολφού δείχνουν τις συναρπαστικές δυ-
νατότητες αναγέννησης που υπάρχουν
στο σύστημα οδοντίνης-πολφού. Δύο το-
μείς εφαρμογών των γνώσεων των βλα-
στικών κυττάρων φαίνεται να επηρεά-
ζουν τις επιστημονικές εξελίξεις στην
Επανορθωτική Οδοντιατρική. Η άμεση
εφαρμογή της βασικής γνώσης των βλα-
στικών κυττάρων που απομονώνονται
από τον οδοντικό πολφό σε θέσεις επα-
νόρθωσης των οδοντικών ιστών για το
απώτερο μέλλον και εν τω μεταξύ η
αξιοποίηση των γνώσεων των αναγεννη-
τικών δυνατοτήτων τους για τη βελτίωση
των σημερινών θεραπευτικών μεθόδων
στην Ενδοδοντολογία. 
Για το απώτερο μέλλον ο σχεδιασμός θε-
ραπευτικών εφαρμογών που συνδυάζει
τις γνώσεις στη βιολογία του συστήματος
οδοντίνης-πολφού που έχουν συγκε-
ντρωθεί κατά τη διάρκεια των τελευταί-
ων 40 ετών με τις καινοτόμες λύσεις που
προσφέρει καθημερινά η ανάπτυξη της
βιοτεχνολογίας καθιστά εφικτή την αντι-
μετώπιση προβλημάτων στην Επανορ-
θωτική Οδοντιατρική που σήμερα εμφα-
νίζονται άλυτα. Για παράδειγμα, η ρύθ-
μιση της διαβατότητας της οδοντίνης κά-
τω από τις συντηρητικές αποκαταστά-
σεις, η παραγωγή νέων οδοντικών ιστών
σε δόντια με ακέραιο πολφό αλλά μεγά-
λη καταστροφή της μύλης των δοντιών
λόγω τερηδονισμού ή κατάγματος, η
αναδημιουργία του κλειστού περιβάλλο-
ντος του πολφικού θαλάμου σε δόντια με
αποκάλυψη του πολφού με θεραπείες

που να εξασφαλίζουν μακρόχρονη επι-
βίωση του πολφού, η αντιμετώπιση των
αδιάπλαστων δοντιών με νεκρό πολφό, η
τεχνητή δημιουργία ιστών ρίζας για ανά-
πτυξη των βιολογικών εμφυτευμάτων
αποτελούν περιοχές με ιδιαίτερο ενδια-
φέρον για την ερευνητική κοινότητα.
Στο άμεσο μέλλον η εκμετάλλευση της
βασικής γνώσης που έχει συγκεντρωθεί
για τη βιολογία των βλαστικών κυττάρων
του πολφού μπορεί να βοηθήσει στην
κατανόηση της λειτουργίας του συστή-
ματος οδοντίνης-πολφού και τη βελτίω-
ση των τεχνικών μεθόδων θεραπείας
που σήμερα εφαρμόζονται. Ιδιαίτερα οι
μέθοδοι συντηρητικής αντιμετώπισης
του πολφού μπορούν να επανασχεδια-
σθούν έτσι ώστε να εκμεταλλεύονται το
δυναμικό του κυτταρικού πληθυσμού
στον οδοντικό πολφό, δηλαδή να μεγι-
στοποιείται η στρατολόγηση των προγο-
νικών κυττάρων, ή να διαφοροποιείται
μέσω διαφορετικών χημειοτακτικών ση-
μάτων η φύση του πληθυσμού που ενερ-
γοποιείται σε συγκεκριμένη θεραπευτι-
κή παρέμβαση, και σταδιακά να αποτε-
λούν λύσεις κατευθυνόμενης ιστικής
αναγέννησης για το σύστημα οδοντίνης-
πολφού. Περαιτέρω, τα στοιχεία για την
ετερογένεια των πληθυσμών αδιαφορο-
ποίητων κυττάρων στον πλήρως διαπλα-
σμένο οδοντικό πολφό αλλά και την
ακρορριζική θηλή των αδιάπλαστων δο-
ντιών, μπορεί σήμερα να βοηθήσει την
επιστήμη της Ενδοδοντολογίας στην κα-
τανόηση των επανορθωτικών μηχανι-
σμών κατά τη συντηρητική θεραπεία του
πολφού. Η υπόθεση ότι ο πληθυσμός των
προγονικών κυττάρων αποτελεί σειρά
κυττάρων δεσμευμένων στο οδοντογονι-
κό δυναμικό του πολφού καταδεικνύει
την πρωτεύουσα σημασία του περιβάλ-
λοντος του πολφού και της αξιολόγησης
τής έντασης της βλαπτικής επίδρασης
στις μεθόδους συντηρητικής αντιμετώπι-
σης στην Επανορθωτική Οδοντιατρική. 
Η φύλαξη των βλαστικών κυττάρων του
πολφού για μελλοντικές εφαρμογές -δυ-
νατότητα που ήδη παρέχεται στα περισ-
σότερα κράτη μέσω δημοσίων και ιδιω-
τικών τραπεζών φύλαξης βλαστικών κυτ-

τάρων- είναι θέμα που βρίσκεται σε
ανοικτή συζήτηση σε ολόκληρη την επι-
στημονική κοινότητα σε διεθνές επίπε-
δο. Καθώς δεν έχουν προκύψει οδηγίες
από αρμόδιους φορείς για τη φύλαξη
βλαστικών κυττάρων του οδοντικού πολ-
φού, ο Έλληνας οδοντίατρος που προ-
βληματίζεται σχετικά θα πρέπει να λα-
βει υπόψη του τις οδηγίες της Εθνικής
Επιτροπής Βιοηθικής για τη λειτουργία
των Τραπεζών Φύλαξης Βλαστικών Κυτ-
τάρων που κυρίως αφορά τη συλλογή
ομφαλοπλακουντιακού αίματος33, όσο
και τη σχετική συζήτηση για τις συνέπει-
ες από άποψη βιοηθικής. Οι πιο σημα-
ντικοί προβληματισμοί που έχουν διατυ-
πωθεί αφορούν σε ευαίσθητα θέματα,
όπως η συναίνεση του προσώπου-δότη, η
κυριότητα των βιολογικών δειγμάτων
και ο έλεγχος των προσωπικών δεδομέ-
νων, η εμπορική εκμετάλλευση του βιο-
λογικού υλικού και η πρόσβαση τρίτων,
η αδειοδότηση από το κράτος και τα κρι-
τήρια ορθής λειτουργίας (προδιαγραφές
λειτουργίας, διασφάλιση του απορρή-
του, χρόνος διατήρησης των δειγμάτων
και των δεδομένων, κ.λπ.).
Συνοπτικά, η Τράπεζα Φύλαξης θα πρέ-
πει να διαθέτει πιστοποίηση διαδικα-
σιών συλλογής/καθαρισμού και φύλαξης
των κυττάρων, να παρέχει εγγυήσεις για
τη διατήρηση των κυττάρων στην περί-
πτωση διακοπής λειτουργίας της Τράπε-
ζας, να ενεργεί για εξάλειψη παραπλα-
νητικής διαφήμισης και να δηλώνει τον
τρόπο με τον οποίο θα ενημερώνεται η
Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδο-
μένων για τη μέθοδο ασφαλούς κωδικο-
ποίησης της ταυτότητας του δότη και τα
πρόσωπα που θα έχουν πρόσβαση στην
τελευταία. Επίσης, θα πρέπει να προ-
στατεύεται η ελεύθερη βούληση των εν-
διαφερομένων ή των συγγενών τους από
τις δραστηριότητες ή τη διαφήμιση των
Τραπεζών αυτών και, τέλος, θα πρέπει
να παρέχεται ακριβής και έγκυρη πλη-
ροφόρηση για τα επιστημονικά δεδομέ-
να εφαρμογών των βλαστικών κυττά-
ρων. Το τελευταίο, που προκειμένου για
τη φύλαξη βλαστικών κυττάρων οδοντι-
κού πολφού αποτελεί περιοχή ευθύνης
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του κλινικού οδοντιάτρου, δεν είναι πά-
ντοτε εύκολο, όπως φαίνεται από τα
στοιχεία που έχουν αναφερθεί. Ενδει-
κτικά και με τη διευκρίνιση ότι πρόκει-
ται για συνεχώς μεταβαλλόμενο ερευνη-
τικό πεδίο παρατίθενται τα πιο σημαντι-
κά δεδομένα που αφορούν στα βλαστικά
κύτταρα του πολφού και θα μπορούσαν
σήμερα να συνοψισθούν στα εξής τρία
σημεία: 
• Από τον πολφό των νεογιλών και των

νεαρών μόνιμων δοντιών και την
ακρορριζική θηλή των διαπλασσόμε-
νων μόνιμων δοντιών μπορούν να απο-
μονωθούν και να φυλαχθούν μεσεγχυ-
ματικά βλαστικά κύτταρα, με υψηλή
ικανότητα αυτο-ανανέωσης.

• Η οδοντογονική δυναμικότητα των
πολφικών βλαστικών κυττάρων έχει
μερικώς τεκμηριωθεί, ενώ η πολυδυνα-
μικότητα διαφοροποίησης σε οστεο-
βλαστική, χονδροβλαστική, μυοβλαστι-
κή κ.λπ. κατεύθυνση αμφισβητείται,
για το σύνολο τουλάχιστον των κυττα-
ρικών πληθυσμών που απομονώνονται
από τον πολφό και χαρακτηρίζονται ως
βλαστικά κύτταρα. Σε κάθε περίπτωση
περισσότερη βασική έρευνα και χρήση
εξειδικευμένων μοριακών δεικτών για
το χαρακτηρισμό των πληθυσμών αυ-
τών απαιτούνται πριν εξαχθούν γενι-
κώς αποδεκτά συμπεράσματα.

• Σύμφωνα με την οδηγία 2004/23/ΕΚ
«δεν υπάρχει επιστημονική αιτιολόγη-
ση της ιδιωτικής φύλαξης βλαστικών
κυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αίμα-
τος». Η οδηγία αυτή που γίνεται δεκτή
μεταξύ άλλων από την Εθνική Επιτρο-
πή Βιοηθικής, Εθνικό Οργανισμό Με-
ταμοσχεύσεων, Ελληνική Αιματολογι-
κή Εταιρεία, World Marrow Donor
Association, European Group on Ethics
και American Academy of Pediatrics
δημιουργεί την ανάγκη να υπάρξει
έγκαιρα από τους αρμόδιους φορείς
διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα, κινητο-
ποίηση για τεκμηριωμένη οδηγία σχετι-
κά με την επιστημονική αιτιολόγηση της
φύλαξης μεσεγχυματικών βλαστικών
κυττάρων οδοντικού πολφού.
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Περίληψη
Τα ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια χρειάζονται, στην πλει-
ονότητα των περιπτώσεων, κάποιο είδος αποκατάστασης ώ-
στε να ανταποκρίνονται στις βιολογικές, αισθητικές και λει-
τουργικές ανάγκες του στοματογναθικού συστήματος. Η απο-
κατάσταση, σύμφωνα πάντα με το βαθμό απώλειας της οδο-
ντικής ουσίας, μπορεί να αφορά και στην τοποθέτηση ενδορ-
ριζικών αξόνων. Σήμερα, είναι γενικά παραδεκτό πως οι εν-
δορριζικοί άξονες δε στοχεύουν στην ενδυνάμωση της αποδυ-
ναμωμένης ρίζας του δοντιού. Κύριος σκοπός τους είναι η συ-
γκράτηση και η σταθεροποίηση της ανασύστασης της μύλης
πάνω στην οποία θα εδρασθεί η τελική αποκατάσταση. Ανε-
ξάρτητα από τον τύπο του άξονα, υπάρχουν κάποιες βασικές
προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν όλοι οι άξονες ανεξαι-
ρέτως, προκειμένου να εξασφαλίζεται η μακροβιότητα της
αποκατάστασης. Οι ενδορριζικοί άξονες μπορούν να χωρι-
στούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τους εξατομικευμένους,
που σχεδιάζονται αποκλειστικά για ένα συγκεκριμένο δόντι,
και τους προκατασκευασμένους, που κυκλοφορούν στο εμπό-
ριο σε διάφορα σχήματα, επιφάνειες και υλικά. Σκοπός αυτής
της βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η ταξινόμηση των εν-
δορριζικών αξόνων και η αναλυτική παρουσίαση των πλεονε-
κτημάτων και μειονεκτημάτων κάθε κατηγορίας, με βάση τις
οποίες καθορίζονται οι εκάστοτε κλινικές εφαρμογές τους.  

Summary
Intracanal posts: classification, advantages, disadvantages
and clinical applications

M. I. Krasanaki*, Η. Gousias**, Ν. Sykaras** 

Endodontically treated teeth often need to be restored in order to
fulfill the biologic, aesthetic and functional requirements of the
stomatognathic system. According to the lost tooth structure , the
restoration may involve an intracanal post. Recent research shows,
that intracanal posts do not reinforce weakened dental roots. Their
main goal is the retention of the core that supports the final
restoration. There are specific requirements that all posts need to
satisfy in order to ensure longevity of the restoration. Intracanal
posts belong to two major categories: custom posts that are designed
for a specific tooth and prefabricated ones that exist in different
shapes, surfaces and materials. The objective of this review is the
classification of intracanal posts and the detailed description of each
category’s advantages and disadvantages which determine their
clinical applications.
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1. Εισαγωγή

Μια επιτυχής ενδοδοντική θεραπεία δια-
τηρεί στις μέρες μας στο φραγμό ένα με-
γάλο αριθμό δοντιών που άλλοτε θα ήταν
καταδικασμένα σε εξαγωγή. Τα δόντια
αυτά, ανάλογα με το βαθμό απώλειας των
οδοντικών ουσιών, χρειάζονται κάποιο
είδος επανορθωτικής αποκατάστασης,
που μπορεί να κυμαίνεται από μια απλή
έμφραξη μέχρι και την πιο πολύπλοκη
αποκατάσταση με τη χρήση ενδορριζικών
αξόνων. Οι άξονες, χυτοί ή προκατα-
σκευασμένοι, αποτελούν ένα αναντικατά-
στατο μέσο στα χέρια του σύγχρονου οδο-
ντιάτρου για την αποκατάσταση ορισμέ-
νων ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών.
Στο παρελθόν είχε επικρατήσει διεθνώς
η άποψη πως οι ενδορριζικοί άξονες συ-
νέβαλαν σημαντικά στην ενίσχυση της
αποδυναμωμένης ρίζας του δοντιού1,2.
Εργαστηριακές μελέτες, όμως, έδειξαν
πως δεν υπάρχει καμία ουσιαστική ενί-
σχυση του δοντιού μετά από τοποθέτηση
άξονα είτε αυτός είναι χυτός είτε είναι
προκατασκευασμένος3-5. Αυτό εξηγείται
με βάση την υπόθεση πως όταν ένα δόντι
υπόκειται σε πλάγιες δυνάμεις, οι φορτί-
σεις είναι μεγαλύτερες στις χειλικές και
γλωσσικές επιφάνειες της ρίζας του, με
τις χειλικές επιφάνειες να βρίσκονται
υπό συμπίεση και τις γλωσσικές υπό
εφελκυσμό. Ο άξονας, τοποθετημένος
κεντρικά μέσα στο ριζικό σωλήνα, βρί-
σκεται στην ουδέτερη ζώνη με αποτέλε-
σμα να μην υπόκειται ούτε σε συμπιεστι-
κές αλλά ούτε και σε εφελκυστικές δυ-
νάμεις. Με άλλα λόγια, δεν προστατεύει
το δόντι από τις ασκούμενες φορτί-
σεις6,7. Επομένως, κύριος σκοπός ενός
άξονα θα πρέπει να είναι η συγκράτηση
και σταθεροποίηση της μυλικής ανασύ-
στασης πάνω στην οποία θα τοποθετηθεί
η στεφάνη ολικής επικάλυψης.

2. Σχεδιαστικά 
χαρακτηριστικά 
ενδορριζικού άξονα

Ένας ενδορριζικός άξονας, για να
ανταποκρίνεται με επιτυχία στον κύριο

σκοπό της τοποθέτησής του, πρέπει να
πληροί ορισμένες βασικές προδιαγρα-
φές. Το μήκος του θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον ίσο με το μήκος της κλινικής
μύλης του δοντιού και να αντιστοιχεί στα
2/3 του μήκους του ριζικού σωλήνα8-10.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να παρα-
μείνει άθικτη η ακρορριζική έμφραξη σε
μήκος 3-5 χιλιοστά. Η μείωση του μή-
κους του άξονα έχει σαν αποτέλεσμα τη
μείωση της συγκράτησής του αλλά και τη
μη ευνοϊκή μετάδοση των ασκούμενων
τάσεων στη ρίζα. Το εύρος του άξονα
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1/3 του
συνολικού εύρους της ρίζας καθόλο το
μήκος αυτής, ώστε να αποφεύγεται η
άσκοπη λέπτυνσή της που αυξάνει την
πιθανότητα κατάγματος11. Περιφερικά
του άξονα στη μύλη πρέπει να υπάρχουν
1-2 χιλ. άθικτης οδοντίνης, ενώ τα όρια
της στεφάνης πρέπει να καλύπτουν του-
λάχιστον κατά 2 χιλ. το δόντι που έχει
απομείνει (ζώνη κυκλοτερούς περίσφιγ-
ξης – ferrule effect)8. Σημαντικό είναι
επίσης και το πάχος των οδοντικών ι-
στών στην προαναφερθείσα ζώνη / ορια-
κή απόληξη της στεφάνης. Λεπτές οδο-
ντικές απολήξεις εφόσον δεν υποστηρί-
ζονται εσωτερικά από πλήρη εφαρμογή
με την επιφάνεια του άξονα διατρέχουν
κίνδυνο κατάγματος με συνακόλουθη
ατελή εφαρμογή και τερηδονισμό του
δοντιού. Για το λόγο αυτό προτείνεται η
παρασκευή του δοντιού να επεκτείνεται
ριζικά αφού απαλειφθούν τα λεπτά οδο-
ντικά τοιχώματα και επιτευχθεί πρόσβα-
ση και οριοθέτηση σε ευρύτερα (1-2
χιλ.) οδοντικά τοιχώματα. Ανεξάρτητα
από το είδος του άξονα που χρησιμοποι-
εί ένας οδοντίατρος, τα παραπάνω χα-
ρακτηριστικά είναι απαραίτητα στο σχε-
διασμό και την εφαρμογή κάθε συστή-
ματος άξονα, διότι συνδέονται άρρηκτα
με την επιτυχία και τη μακροβιότητα της
αποκατάστασης.

3. Ταξινόμηση 
ενδορριζικών αξόνων

Οι ενδορριζικοί άξονες μπορούν να χω-
ριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες12: 

1) Εξατομικευμένοι (custom made
posts) και 2) προκατασκευασμένοι (pre-
fabricated posts) ((ΠΠίίνν..  11)).      

3.1. Εξατομικευμένοι άξονες

Είναι αυτοί που κατασκευάζονται απο-
κλειστικά για ένα συγκεκριμένο δόντι
και που η μορφολογία τους υπαγορεύε-
ται από τη διαμόρφωση του ριζικού σω-
λήνα. Ανάλογα με το υλικό κατασκευής
διακρίνονται σε: 1) χυτούς μεταλλικούς
και 2) ολοκεραμικούς. 

33..11..11..  XXυυττοοίί  μμεεττααλλλλιικκοοίί
Ο χυτός άξονας με ψευδομύλη (cast post
and core) θεωρείται ο πλέον παραδοσια-
κός και χρησιμοποιημένος τύπος άξονα
στην αποκατάσταση ενδοδοντικά θερα-
πευμένων δοντιών. Σύμφωνα με τους Fe-
rnandes και συν.13, οι χυτοί άξονες με
ψευδομύλη σε δόντια με μέτρια έως σο-
βαρή απώλεια οδοντικής ουσίας παρου-
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σίασαν ποσοστά επιτυχίας 90,6% μετά
από 5 χρόνια λειτουργίας.
Υλικά κατασκευής τους είναι κράματα
χρυσού τύπου ΙΙΙ, καθώς και κράματα
βασικών μετάλλων και αργύρου-παλλα-
δίου14. Τα κράματα χρυσού υπερτερούν
έναντι των άλλων, με κύριο μειονέκτημα
το κόστος τους. Τα βασικά κράματα μει-
ονεκτούν ως προς τη σκληρότητα και την
αυξημένη πιθανότητα διάβρωσης. Λύση
δίνουν τα αργυροπαλλαδιούχα, με ιδιό-
τητες παρόμοιες των χρυσοκραμάτων
αλλά με σημαντικά μικρότερο κόστος. 
Για την κατασκευή των αξόνων διακρί-
νουμε την άμεση τεχνική ((ΕΕιικκ..  11)), κατά
την οποία άξονας και ψευδομύλη κατα-
σκευάζονται στην πλαστική τους μορφή
στο στόμα του ασθενούς, και την έμμεση
τεχνική ((ΕΕιικκ..  22)), όπου η κατασκευή γίνε-
ται στο εκμαγείο15. 

3.1.1.1. Πλεονεκτήματα 
1. Η κατασκευή χυτού άξονα με ψευδο-

μύλη αποτελεί μέθοδο δοκιμασμένη
για πολλά χρόνια μέσα από πλήθος
κλινικών και εργαστηριακών ερευ-
νών16,17.

2. Παρουσιάζουν πολύ καλή εφαρμογή
και συγκράτηση.

3. Προσφέρουν τη δυνατότητα η φορά
ένθεσης του άξονα να είναι διαφορε-
τική από αυτή της στεφάνης18. 

4. Αποτελούν ενδεικνυόμενη μέθοδο σε
περιπτώσεις που έχουμε σοβαρή και
εκτεταμένη απώλεια οδοντικής ου-
σίας19.

5. Τα χυτά μέταλλα παρουσιάζουν το
πλεονέκτημα της μεγαλύτερης αντο-
χής για λεπτότερες διατομές. Αυτό
παρέχει τη δυνατότητα απόδοσης μει-
ωμένου όγκου και σχεδιασμού διάφο-
ρων στοιχείων που εξυπηρετούν τη
συγκράτηση20.

6. Σύμφωνα με έρευνες, οι χυτοί άξονες
με ψευδομύλη παρουσιάζουν αυξημέ-
νη αντοχή στη θραύση σε σχέση με
τους προκατασκευασμένους άξονες
με ανασύσταση μύλης από σύνθετη
ρητίνη. Σε συνθήκες, επομένως, έντο-
νων ενδοστοματικών δυνάμεων, όπως
σε βρυγμομανείς, οι χυτοί υπερτερούν

έναντι των προκατασκευασμένων σε
δομική αντοχή21. Αυτό το χαρακτηρι-
στικό, βέβαια, καθιστά το δόντι τον
αδύναμο κρίκο της προσθετικής απο-
κατάστασης εφόσον δεν έχουν ληφθεί
υπόψη κατά την κατασκευή του άξονα
τα σχεδιαστικά εκείνα χαρακτηριστι-
κά (κυκλοτερής περίσφιγξη, εύρος,
μήκος, ακρορριζική ανάσχεση) που
ενισχύουν την εμβιομηχανική αντοχή
του συνόλου δόντι - άξονας - στεφάνη.

7. Ενσωμάτωση συνδέσμου ακριβείας
για κινητές επένθετες προσθέσεις
((ΕΕιικκ..  33)).

3.1.1.2. Μειονεκτήματα
1. Η κατασκευή τους απαιτεί περισσότε-

ρο χρόνο (2 συνεδρίες) σε σχέση με
τους προκατασκευασμένους, που μπο-
ρούν να εφαρμοσθούν σε μία συνεδρία.

2. Το κόστος στους χυτούς άξονες είναι
αυξημένο. Αυτό αφορά τόσο στο ερ-
γαστηριακό κόστος όσο και στο κό-
στος των υλικών22.

3. Σε περιπτώσεις οπίσθιων πολύριζων
δοντιών με αποκλίνουσες ρίζες απαι-
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Εικ. 1: Άμεση ενδοστοματική κατα-
σκευή προπλάσματος χυτού άξονα
με ψευδομύλη από αυτοπολυμεριζό-
μενη ακρυλική ρητίνη.

Εικ. 2: Έμμεση τεχνική κατασκευής χυτού άξονα με ψευδομύλη. Α. Παρασκευή
των ριζικών σωλήνων. Β. Αποτύπωση με ελαστικομερές υλικό. Γ. Έμμεση κατα-
σκευή πολλαπλών αξόνων στο αναρτημένο εκμαγείο. Δ. Συγκόλληση στο στόμα.

Εικ. 3: Α. Ενσωμάτωση συνδέσμου ακριβείας σε χυτό άξονα. Β. Συγκόλληση του
συστήματος για τη συγκράτηση επένθετης ολικής οδοντοστοιχίας.
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τείται κλινική και εργαστηριακή δε-
ξιοτεχνία για τη συναρμογή αξόνων
δύο  ή  περισσότερων τεμαχίων15,23

((ΕΕιικκ..  44)).
4. Απαιτούν μεγαλύτερη επεξεργασία

του ενδοδοντικά θεραπευμένου δοντι-
ού με αποτέλεσμα μεγαλύτερη αφαί-
ρεση οδοντικής ουσίας.

5. Προσφέρουν μειωμένη αισθητική σε
αποκαταστάσεις πρόσθιων δοντιών.
Ένας χυτός άξονας διαφοροποιεί τη
μετάδοση του φωτός μέσα από το δό-
ντι, με αποτέλεσμα να παρατηρείται
το γνωστό φαινόμενο «γκριζαρίσμα-
τος» των ούλων24. Αυτό είναι ιδιαίτε-
ρα εμφανές όταν το πάχος της ρίζας
είναι μικρό ή όταν οι περιοδοντικοί
ιστοί είναι λεπτοί. Σε περιπτώσεις
ολοκεραμικών κατασκευών, η χυτή
ψευδομύλη θα «γκριζάρει» μέσα από
την αποκατάσταση, αν δε ληφθεί πρό-
νοια να επικαλυφθεί (coating) με
αδιαφανές λεπτό στρώμα πορσελάνης
ή ρητίνης (opaque ceramic coating -
photo curing opaque resin)25.

6. Οι χυτοί άξονες έχουν υψηλότερο μέ-
τρο ελαστικότητας από αυτό της οδο-
ντίνης, με αποτέλεσμα το όλο σύστημα
να είναι άκαμπτο και ανίκανο να
απορροφήσει τάσεις. Οι τάσεις έτσι,
μεταφέρονται στη λιγότερο άκαμπτη
οδοντίνη με συνέπεια οι αποτυχίες
στους χυτούς άξονες να οδηγούν συ-
χνά σε μη επανορθώσιμα κατάγματα
των ενδοδοντικά θεραπευμένων δο-
ντιών16,17. Σύμφωνα με έρευνες, η α-
ποτυχία στους χυτούς άξονες αφορά
σε συντριπτικό ποσοστό κάταγμα της 
ρίζας19,26,27.

7. Ένα ακόμα μειονέκτημά τους είναι η
πιθανότητα διάβρωσης, που μπορεί να
οδηγήσει είτε σε αποχρωματισμό της
ρίζας είτε σε καταγμά της. Το φαινό-
μενο της διάβρωσης μπορεί να προ-
κληθεί είτε από ασυμβατότητα κραμά-
των άξονα-στεφάνης, με τη διάβρωση
να επισυμβαίνει στο λιγότερο ευγενές
κράμα μετάλλων, είτε από χρήση βα-
σικών κραμάτων13.

8. Η αφαίρεση των χυτών αξόνων είναι
αρκετά δύσκολη. Προϋποθέτει την

επιπρόσθετη αφαίρεση οδοντικής ου-
σίας γύρω από τον άξονα, γεγονός
που αυξάνει την πιθανότητα κατάγμα-
τος13. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι
η χρήση των κατάλληλων εργαλείων
και τεχνικών και η προσεκτική αξιο-
λόγηση των κλινικών παραμέτρων26.

9. Σύμφωνα με έρευνα των Isidor και
Βrondum28 η αντοχή των δοντιών σε
κάταγμα σε εναλλασσόμενη φόρτιση
των χυτών αξόνων με ψευδομύλη είναι
μικρότερη από εκείνη των προκατα-
σκευασμένων καθώς οι χυτοί άξονες
είναι δομικά ισχυρότεροι από τους
προκατασκευασμένους και το δόντι
έτσι αποτελεί το πιο αδύναμο μέρος
του συνόλου δόντι – άξονας – στεφά-
νη.

33..11..22..  ΟΟλλοοκκεερρααμμιικκοοίί  
Οι εξατομικευμένοι ολοκεραμικοί άξο-
νες (custom all-ceramic posts) είναι άξο-
νες που κατασκευάζονται αποκλειστικά
για έναν ασθενή, όπως ακριβώς και οι
χυτοί άξονες με ψευδομύλη, με μόνη δια-
φορά το υλικό κατασκευής τους, αφού
αποτελούνται εξολοκλήρου από πορσε-
λάνη. Οι άξονες αυτής της κατηγορίας
προσφέρουν άριστη αισθητική, έχουν
καλή εφαρμογή και είναι εξαιρετικά
βιοσυμβατοί.
Για την κατασκευή τους χρησιμοποιείται
το σύστημα In-Ceram. Στη βιβλιογραφία
αναφέρονται δύο τεχνικές κατασκευής
τους: η τεχνική slip-casting ή τεχνική της
ολίσθησης σε μήτρα και η τεχνική copy-
milling ή τεχνική της αντιγραφής29. Στην
πρώτη, ο άξονας με την ψευδομύλη κα-

τασκευάζεται με έγχυση της πορσελάνης
σε μήτρα, ενώ στη δεύτερη το πρόπλα-
σμα του άξονα σαρώνεται και αντιγρά-
φεται σε κεραμικό υλικό. Οι ολοκεραμι-
κές κατασκευές In-Ceram με τη δεύτερη
τεχνική παρουσιάζουν 10% μεγαλύτερη
αντοχή στη θραύση (500 MPa) από ό,τι
με την πρώτη29.
Μειονέκτημα των αξόνων αυτής της κα-
τηγορίας είναι ότι παρουσιάζουν 50%
χαμηλότερη αντοχή στη θραύση και μει-
ωμένη σκληρότητα σε σχέση με τους με-
ταλλικούς χυτούς και τους προκατα-
σκευασμένους29. Χρησιμοποιούνται μό-
νο σε ευρείς ριζικούς σωλήνες διότι η
αντοχή της πορσελάνης In-Ceram είναι
μικρή ενώ, η χρήση τους είναι σπάνια
λόγω δυσκολιών στην κατασκευή και λό-
γω κόστους.

3.2. Προκατασκευασμένοι άξο-
νες

Οι προκατασκευασμένοι άξονες γίνο-
νται, στις μέρες μας, ολοένα και πιο δη-
μοφιλείς. Χρειάζονται, συνήθως, μικρό-
τερη επεξεργασία του ριζικού σωλήνα
σε σχέση με τους χυτούς και, επομένως,
συμβάλλουν στην εξοικονόμηση οδοντι-
κής ουσίας20, ενώ χαρακτηρίζονται από
ευκολία τεχνικής και χειρισμών. Ο χρό-
νος που απαιτείται για την κατασκευή
τους είναι μικρότερος από ό,τι στους χυ-
τούς, αφού παρακάμπτονται τα εργαστη-
ριακά στάδια και η αποκατάσταση μπο-
ρεί να ολοκληρωθεί σε μία συνεδρία
(chairside process)30. To κόστος της κα-
τασκευής τους είναι μικρότερο από το
αντίστοιχο των χυτών, με εξαίρεση τους
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Κρασανάκη και συν.

Εικ. 4: Χυτός άξονας δύο τεμαχίων σε αποκλίνουσες ρίζες άνω γομφίου. A. Άμε-
ση ενδοστοματική κατασκευή προπλάσματος. Β. Το σύστημα των χυτών αξόνων
αμέσως μετά την κατασκευή τους. Γ. Αμέσως μετά τη συγκόλληση του συστή-
ματος των αξόνων.
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προκατασκευασμένους ολοκεραμικούς
και τους άξονες πολυαιθυλενίου11,22,31.
Μειονέκτημά τους είναι ότι μπορούν να
χρησιμοποιηθούν μόνο σε μικρή έως μέ-
τρια απώλεια οδοντικής ουσίας (≤
50%)19. Αρνητικό σημείο είναι, ακόμα,
ότι ο συνδυασμός προκατασκευασμένων
αξόνων με ανασύσταση μύλης από σύν-
θετη ρητίνη παρουσιάζει το αρνητικό
φαινόμενο της μικροδιείσδυσης. Έρευ-
νες έδειξαν πως η μικροδιείσδυση συμ-
βαίνει στη μεσόφαση μεταξύ οδοντίνης
και ρητίνης και πως τα υπάρχοντα συ-
γκολλητικά συστήματα δεν αποτρέπουν
αυτό το φαινόμενο32. Η μικροδιείσδυση
έχει σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη τε-
ρηδόνας και την παρεπόμενη αποτυχία
της αποκατάστασης.
Στο εμπόριο κυκλοφορεί μια πληθώρα
συστημάτων προκατασκευασμένων αξό-
νων. 

33..22..11..  ΤΤααξξιιννόόμμηησσηη
Η ταξινόμησή τους μπορεί να γίνει με
βάση διάφορα κριτήρια.

33..22..11..11.. ΣΣχχήήμμαα
Με βάση το σχήμα τους κατατάσσονται
περαιτέρω σε κωνικούς, κυλινδρικούς
και συνδυασμό κυλινδρικού με κωνικό
σχήμα ((ΕΕιικκ..  55)).
Οι κωνικοί πλεονεκτούν στο ότι ταιριά-
ζουν με το φυσικό σχήμα του ριζικού σω-
λήνα με αποτέλεσμα η αφαίρεση της
οδοντικής ουσίας να είναι περιορισμένη
και το ακρορρίζιο να προστατεύεται με

τον καλύτερο τρόπο. Μειονέκτημά τους
είναι η ενέργεια σφήνας που δημιουρ-
γούν, με την ανάπτυξη τάσεων στο αυχε-
νικό τριτημόριο, και η μειωμένη συγκρα-
τητική τους ικανότητα.
Οι παράλληλοι άξονες πλεονεκτούν ως
προς τη συγκράτηση αλλά μειονεκτούν
ως προς τη μεγαλύτερη αφαίρεση οδο-
ντικής ουσίας. Οι τάσεις, εδώ, αναπτύσ-
σονται στο ακρορριζικό τριτημόριο. Ο
συνδυασμός παράλληλου με κωνικό εί-
ναι άξονας παράλληλος καθόλο του το
μήκος εκτός από το ακρορριζικό τμήμα
του που είναι κωνικός. Με το συνδυασμό
αυτό επιτυγχάνεται μέγιστη συγκράτη-
ση, ενώ παράλληλα προστατεύεται το
ακρορρίζιο από την εκσεσημασμένη α-
φαίρεση οδοντικής ουσίας.

33..22..11..22.. ΕΕππιιφφάάννεειιαα
Με βάση την υφή της επιφάνειάς τους, οι
προκατασκευασμένοι άξονες διακρίνο-
νται σε: λείους, οδοντωτούς και κοχλιού-
μενους.

33..22..11..33..  ΣΣυυγγκκρράάττηησσηη
Με βάση τον τρόπο με τον οποίον επι-
τυγχάνεται η συγκράτησή τους διακρίνο-
νται σε: ενεργητικούς (κοχλιούμενοι)
και παθητικούς (λείοι, οδοντωτοί).
Στους ενεργητικούς άξονες (active
posts) η συγκράτηση πραγματοποιείται
με συγκόλληση και ταυτόχρονη κοχλίω-
σή τους στα οδοντινικά τοιχώματα του
ριζικού σωλήνα. Έχουν το πλεονέκτημα
της μέγιστης συγκρατητικής ικανότητας
σε μικρά μήκη και της ευκολίας αφαίρε-
σης με αποκοχλίωσή τους26. Μειονέκτη-
μά τους είναι η υπέρμετρη ανάπτυξη τά-
σεων που προκαλούν με αυξημένη πιθα-
νότητα κατάγματος ρίζας10. Σύμφωνα με
έρευνα13, η αποτελεσματικότητα των
ενεργητικών προκατασκευασμένων α-
ξόνων είναι κατώτερη από αυτή των
εξατομικευμένων.
Στους παθητικούς άξονες (passive
posts), η συγκράτηση πραγματοποιείται
με τη συγκόλλησή τους με κονίες στο ρι-
ζικό σωλήνα. Η συγκρατητική τους ικα-
νότητα είναι χαμηλότερη από αυτή των
ενεργητικών, αλλά πλεονεκτούν ως προς

την ευνοϊκότερη ανάπτυξη και μετάδοση
των τάσεων.

33..22..11..44..  ΥΥλλιικκόό  κκαατταασσκκεευυήήςς
Με βάση το υλικό κατασκευής τους, οι
προκατασκευασμένοι άξονες διακρίνο-
νται σε: μεταλλικούς και μη μεταλλικούς.

• Μεταλλικοί άξονες 
Tο υλικό κατασκευής τους μπορεί να εί-
ναι : κράμα ευγενών μετάλλων, όπως Pt-
Au-Pd (PGP), κράμα βασικών μετάλλων
(NiCr/CoCr), ανοξείδωτος χάλυβας, τι-
τάνιο (με περιεκτικότητα Ti> 99%) και
κράμα τιτανίου (με περιεκτικότητα
Ti=90%)6. Στο παρελθόν, οι προκατα-
σκευασμένοι άξονες κατασκευάζονταν
κυρίως από NiCr, λόγω της αντοχής αυ-
τών των μετάλλων. Η ενοχοποίηση,
όμως, του νικελίου για αλλεργικές αντι-
δράσεις, ιδίως σε γυναίκες, οδήγησε σε
περιορισμό της χρήσης του και προτίμη-
ση του τιτανίου ως υλικό κατασκευής30.
Από πλευράς σκληρότητας οι άξονες νι-
κελίου (Ni) είναι περισσότερο σκληροί
από τα κράματα τιτανίου (Ti) ενώ οι
άξονες από καθαρό τιτάνιο είναι πιο μα-
λακοί παρουσιάζοντας ωστόσο εξαιρετι-
κή αντίσταση στη διάβρωση.
Οι μεταλλικοί άξονες συνδυάζονται με
διάφορα υλικά ανασύστασης μύλης
όπως: αμάλγαμα, σύνθετη ρητίνη και υα-
λοϊονομερής κονία. Πλεονεκτούν στο ότι
το κόστος τους είναι σημαντικά μικρότε-
ρο από αυτό των μη μεταλλικών. Είναι
ακτινοσκιεροί με αποτέλεσμα να μπορεί
να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά
τους ακτινογραφικά και παρουσιάζουν
αυξημένη αντίσταση στη διάβρωση31. 
Τα μειονεκτήματά τους είναι αρκετά.
Σύμφωνα με έρευνες33,34, οι μεταλλικοί
άξονες με ανασύσταση μύλης από σύν-
θετη ρητίνη, αμάλγαμα και υαλοϊονομε-
ρή κονία είναι λιγότερο αξιόπιστοι σε
σχέση με τους ενιαίους εξατομικευμέ-
νους άξονες, λόγω της μεσόφασης μετα-
ξύ άξονα-υλικού ανασύστασης. Έχουν
μειωμένη αισθητική, ιδιαίτερα όταν χρη-
σιμοποιούνται σε αποκαταστάσεις πρό-
σθιων ενδοδοντικά θεραπευμένων δο-
ντιών με μικρό πάχος ρίζας και λεπτό
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Εικ. 5: Είδη προκατασκευασμένων
αξόνων: 1. λείος κωνικός 2. αδρός
κυλινδρικός 3. κοχλιούμενος με κω-
νικό άκρο 4. κοχλιούμενος κυλινδρι-
κός 5. αδρός κυλινδρικός κωνικού
άκρου.
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βιότυπο ούλων35,36. Τα μη πολύτιμα μέ-
ταλλα μπορεί να προκαλέσουν διάβρω-
ση στη ρίζα. Όταν χρησιμοποιείται
αμάλγαμα σε συνδυασμό με μεταλλικούς
άξονες μπορεί να δημιουργηθεί το φαι-
νόμενο της γαλβανικής διάβρωσης36,37.

• Μη μεταλλικοί άξονες 
Οι άξονες, αυτοί, διακρίνονται στους
ακόλουθους τέσσερις τύπους: 

––  Άξονες ανθρακονημάτων (carbon-fi-
ber posts)

Οι άξονες ανθρακονημάτων ανακαλύ-
φθηκαν το 1990 από τους Duret και
Renaud στη Γαλλία και εισήχθησαν στο
εμπόριο το 1992 στη Σουηδία37. Ένας
τέτοιος άξονας αποτελείται από παράλ-
ληλες ίνες άνθρακα, 8 μm σε διάμετρο,
οι οποίες είναι βυθισμένες σε πλέγμα
εποξικής ρητίνης. 
To μέτρο ελαστικότητάς τους είναι πα-
ρόμοιο με αυτό της οδοντίνης και χαμη-
λότερο των αξόνων χρυσού, τιτανίου και
ζιρκονίου26. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα,
οι τάσεις να μεταδίδονται κατά μήκος
του άξονα με πιο ευνοϊκό τρόπο ενώ σε
περίπτωση ανάπτυξης υπέρμετρων τάσε-
ων, ο άξονας υφίσταται κάταγμα προτού
αυτό να συμβεί στη ρίζα του δοντιού.
Σύμφωνα με έρευνες38,39, τα κατάγματα
στους άξονες ανθρακονήματος με ανα-
σύσταση μύλης από σύνθετη ρητίνη αφο-
ρούν, στην πλειονότητα των περιπτώσε-
ων, τον άξονα ή τη μύλη, με αποτέλεσμα
το κάταγμα να είναι επανορθώσιμο.
Κλινικά πλεονεκτούν στο ότι αφαιρού-
νται εύκολα, αν χρειαστεί, για επανάλη-
ψη της ενδοδοντικής θεραπείας. Αυτό
είναι εφικτό με συνδυασμό ειδικών τρυ-
πάνων και διαλυτικών παραγό-
ντων16,20,26. Ως μειονεκτήματά τους μπο-
ρούν να αναφερθούν τα ακόλουθα : 
1. Μειωμένη μηχανική αντίσταση. Σύμ-

φωνα με έρευνες, οι άξονες ανθρακο-
νήματος είναι λιγότερο ανθεκτικοί τό-
σο από τους κεραμικούς όσο και από
τους μεταλλικούς40,41. Αυτό, όμως
μπορεί να είναι και πλεονέκτημα,
αφού οδηγεί σε μικρότερη συγκέ-
ντρωση τάσεων κατά τη στατική και

την εναλλασσόμενη φόρτιση21. 
2. Μειωμένη αισθητική. Το γκριζόμαυρο

χρώμα τους, τους κάνει ακατάλληλους
κάτω από ολοκεραμικές αποκατα-
στάσεις12,31,35.

3. Η ελαστικότητα του άξονα οδηγεί σε
μικροκινήσεις του. Αυτό μπορεί να
προκαλέσει αποδυνάμωση της συ-
γκολλητικής κονίας με αποτέλεσμα μι-
κροδιείσδυση υγρών και μικροβίων
και ανάπτυξη δευτερογενούς τερηδό-
νας, που μπορεί να μη διαγνωσθεί κλι-
νικά16,23. 

4. Είναι ακτινοδιαφανείς κι έτσι δεν εί-
ναι δυνατό να αξιολογηθεί ακτινογρα-
φικά η ορθή τοποθέτησή τους και, κα-
τά συνέπεια η αποτελεσματικότητά
τους. 

––  Άξονες υαλονημάτων (carbon-fiber
posts)

Το μειονέκτημα του μαύρου χρώματος
των αξόνων ανθρακονήματος ξεπερά-
στηκε είτε καλύπτοντας είτε αντικαθι-

στώντας τις ίνες άνθρακα με ίνες υάλου.
Οι άξονες υαλονήματος είναι διαθέσιμοι
εμπορικά37 από το 1992. Αποτελούνται
από παράλληλες ίνες υάλου βυθισμένες
σε εποξική ρητίνη, με συνέπεια να ενδυ-
ναμώνεται ο άξονας χωρίς, όμως, να
επηρεάζεται το μέτρο ελαστικότητάς του
((ΕΕιικκ..  66)). Πρόσφατα, δημιουργήθηκαν
και άξονες υαλονήματος που επιτρέπουν
τη διάχυση του φωτός μέσα από τη μάζα
τους για τη χρήση φωτοπολυμεριζόμε-
νων ρητινωδών συγκολλητικών κονιών
(light-transmitting posts)17. 
Πλεονεκτούν κλινικά ως προς την υψηλή
αισθητική, λόγω του άσπρου χρώματός
τους34. Το μέτρο ελαστικότητάς τους εί-
ναι παρόμοιο με αυτό της οδοντίνης, με
αποτέλεσμα να υπάρχει ευνοϊκότερη κα-
τανομή τάσεων και, σε περίπτωση απο-
τυχίας, να έχουμε πρώτα κάταγμα του
άξονα και όχι της ρίζας37. Αφαιρούνται
σχετικά εύκολα, είναι βιοσυμβατοί και
συνδέονται χημικά με τις ρητινώδεις κο-
νίες συγκόλλησης, με αποτέλεσμα η συ-
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Εικ. 6: A. Φωτογραφία από το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης που δείχνει
ίνες υάλου περιβαλλόμενες από εποξική ρητίνη (Ευγενική παραχώρηση από Dr.
Monticelli).  Β. Άξονες από υαλονήματα με διαφορετικά σχήματα.

Εικ. 7: Ανασύσταση της μύλης με άξονες υαλονημάτων και σύνθετη ρητίνη. 
Α. Κλινική εικόνα αμέσως μετά τη συγκόλλησή τους και την ανασύσταση της μύ-
λης. Β. Κλινική εικόνα αμέσως μετά την παρασκευή των κολωβωμάτων.
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γκρατητική τους ικανότητα να είναι αυ-
ξημένη37 ((ΕΕιικκ..  77)).
Μειονεκτούν στο ότι είναι ακτινοδιαφα-
νείς κι έτσι δε μπορεί να αξιολογηθεί
ακτινογραφικά η ορθή τοποθέτησή τους
και, κατά συνέπεια η αποτελεσματικότη-
τά τους.

––  Άξονες πολυαιθυλενίου (woven-fiber
posts) 

Η εισαγωγή τους στην οδοντιατρική για
την αποκατάσταση των ενδοδοντικά θε-
ραπευμένων δοντιών είναι σχετικά πρό-
σφατη. Οι άξονες αυτοί αποτελούνται
από ίνες πολυαιθυλενίου σε μορφή
πλέγματος. Εμφανίζουν καλή βιολογική
συμπεριφορά, άριστη αισθητική, έχουν
χαμηλό μέτρο ελαστικότητας με αποτέ-
λεσμα, σε φόρτιση, σπάνια να οδηγούν
σε κάταγμα ρίζας37, ενώ αφαιρούνται
σχετικά εύκολα με τη χρήση τρυπάνων ή
άλλων κοπτικών εργαλείων χαμηλής τα-
χύτητας περιστροφής.
Μειονέκτημά τους θεωρείται η δυσκολία
κλινικής εφαρμογής τους, καθώς δεν
διατίθενται σε τυποποιημένες διαστά-
σεις αλλά πρέπει να κοπούν και να προ-
σαρμοστούν με πάκτωση εντός του ριζι-
κού σωλήνα. Είναι ακτινοδιαφανείς και
ως εκ τούτου η αποτελεσματικότητά τους
δε μπορεί να αξιολογηθεί ακτινογραφι-
κά31. Σύμφωνα με έρευνες14,21,31, οι άξο-
νες πολυαιθυλενίου είναι λιγότερο ανθε-
κτικοί σε σχέση με τους μεταλλικούς και
τους κεραμικούς.

––  Ολοκεραμικοί άξονες (all-ceramic
posts)

Η μεγάλη εξέλιξη των ολοκεραμικών
αποκαταστάσεων οδήγησε τους ερευνη-
τές στην κατασκευή αξόνων, που να δια-
θέτουν οπτικές ιδιότητες συμβατές με τις
σύγχρονες ολοκεραμικές αποκαταστά-
σεις για απόδοση άριστης αισθητικής.
Οι ολοκεραμικοί άξονες ζιρκονίου εισή-
χθησαν στην οδοντιατρική από τον
Meyeberg24 στα τέλη της δεκαετίας του
’90. Ο άξονας ζιρκονίου αποτελείται17

από λεπτόκοκκους, πυκνής διάταξης, τε-
τραγωνικούς πολυκρυστάλλους ζιρκονί-
ου (ZrO2). Το ζιρκόνιο έχει το πλεονέ-

κτημα πως διαθέτει διπλάσια αντοχή και
σκληρότητα από τις ενισχυμένες με
αλουμίνα πορσελάνες (In-Ceram), που
προαναφέρθηκαν στους εξατομικευμέ-
νους ολοκεραμικούς άξονες17. 
Οι άξονες ζιρκονίου μπορούν να συν-
δυαστούν τόσο με ψευδομύλες πορσελά-
νης όσο και με ανασύσταση μύλης από
σύνθετες ρητίνες. Οι πορσελάνες, που
χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τους
άξονες ζιρκονίου για τη δημιουργία
ψευδομύλης, μπορεί να είναι είτε πορσε-
λάνες ενισχυμένες με αλουμίνα με την
τεχνική των δύο τμημάτων (two-piece
technique) είτε χυτεύσιμες υαλοκεραμι-
κές πορσελάνες (IPS-Empress) με την
τεχνική της χύτευσης (heat-press te-
chnique). Η χρήση των σύνθετων ρητι-
νών ως υλικό ανασύστασης μύλης σε
συνδυασμό με τους άξονες ζιρκονίου
πλεονεκτεί ως τεχνική σε ευκολία και
ταχύτητα. Η αντοχή, όμως, του συστήμα-
τος ολοκεραμικών αξόνων-ρητινών εί-
ναι σημαντικά μικρότερη σε σχέση μ’ αυ-
τή του συστήματος ολοκεραμικών αξό-
νων-πορσελάνης39.
Οι άξονες ζιρκονίου προσφέρουν άρι-
στη αισθητική. Το χρώμα τους είναι

άσπρο, με αποτέλεσμα να μπορούν να
χρησιμοποιηθούν κάτω από ολοκεραμι-
κές αποκαταστάσεις με άψογο αισθητι-
κό αποτέλεσμα40. Είναι ακτινοσκιεροί κι
έτσι δίνουν τη δυνατότητα της αξιολόγη-
σής τους ακτινογραφικά. Εμφανίζουν
άριστη βιολογική συμπεριφορά14. Έ-
χουν πολύ καλή εφαρμογή και διατίθε-
νται σε μικρά μεγέθη, με αποτέλεσμα να
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε στε-
νούς ριζικούς σωλήνες, εκεί που τα εξα-
τομικευμένα ολοκεραμικά συστήματα
αποτελούν αντένδειξη29,37. Έρευνες39

αναφέρουν παρόμοια ποσοστά επιβίω-
σης ολοκεραμικών και χυτών αξόνων,
υποστηρίζοντας ότι οι άξονες ζιρκονίου
σε συνδυασμό με τα χυτεύσιμα ολοκερα-
μικά συστήματα αποτελούν μια εναλλα-
κτική λύση των χυτών, σε ό,τι αφορά την
αποκατάσταση ενδοδοντικά θεραπευμέ-
νων δοντιών με μεγάλη απώλεια οδοντι-
κής ουσίας ((ΕΕιικκ..  88)).
Τα μειονεκτήματα δεν απουσιάζουν και
από αυτή την κατηγορία αξόνων. Είναι
εύθραυστοι και, όπως όλα τα κεραμικά
υλικά, χαρακτηρίζονται από αυξημένη
αντοχή σε συμπιεστικές και μειωμένη σε
εφελκυστικές δυνάμεις. Αυτό έχει ως
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Εικ. 8: Α. Προκατασκευασμένοι άξονες ζιρκονίας με κερωμένο το μυλικό τους
τμήμα. Β. Επένδυση με πυρόχωμα και Γ. αντικατάσταση του κέρινου προτύπου
με θερμοσυμπιεζόμενη πορσελάνη. Δ. Συγκόλληση στο στόμα (Ευγενική παρα-
χώρηση από κ. Σ. Πελεκάνο).
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αποτέλεσμα να απαιτείται μεγαλύτερη
επεξεργασία του ριζικού σωλήνα, προ-
κειμένου να επιτευχθεί πάχος άξονα
που να αντισταθμίζει την ευθραυστότητά
του23. Έχουν υψηλό μέτρο ελαστικότη-
τας με αποτέλεσμα οι αναπτυσσόμενες
τάσεις να μην απορροφώνται εν μέρει
από τον άξονα, αλλά να μεταδίδονται
στη ρίζα του δοντιού με αυξημένη πιθα-
νότητα κατάγματος13,31,41. Δεν αφαιρού-
νται εύκολα σε περίπτωση που χρειάζε-
ται επανάληψη της ενδοδοντικής θερα-
πείας. Σε συνδυασμό ολοκεραμικού
άξονα και ανασύστασης μύλης από σύν-
θετη ρητίνη παρατηρείται μικροδιείσδυ-
ση υγρών και μικροβίων, με αποτέλεσμα
να υπάρχει αυξημένη πιθανότητα απο-
σύνδεσης του άξονα κάτω από λειτουρ-
γικές δυνάμεις37. Αξίζει, ακόμα, να ανα-
φερθεί ότι το κόστος τους είναι αυξημέ-
νο. Είναι οι πιο ακριβοί προκατασκευα-
σμένοι άξονες31. 

4. Συζήτηση

Η αποκατάσταση των ενδοδοντικά θε-
ραπευμένων δοντιών συχνά προϋποθέ-
τει τη χρήση ενδορριζικών αξόνων. Η
απόφαση για την τοποθέτηση ενδορριζι-
κού άξονα έγκειται στον κλινικό οδο-
ντίατρο και καθορίζεται από την έκταση
και το πάχος των τοιχωμάτων υγιούς
οδοντικής ουσίας που παραμένει μετά
την ενδοδοντική θεραπεία. Σε περιπτώ-
σεις εκτεταμένης απώλειας οδοντικής
ουσίας ο χυτός άξονας με ψευδομύλη
αποτελεί την ιδανική επιλογή καθώς
προσφέρει την απαραίτητη αντοχή ώστε
το δόντι να αποτελέσει στήριγμα είτε
ακίνητης είτε κινητής προσθετικής εργα-
σίας. Εφόσον η έκταση και το πάχος των
τοιχωμάτων υγιούς οδοντικής ουσίας αυ-
ξάνεται, ο κλινικός έχει στη διάθεσή του
πληθώρα προκατασκευασμένων αξόνων
που ανταποκρίνονται στις εκάστοτε αι-
σθητικές και λειτουργικές απαιτήσεις.
Πολύ σημαντικό είναι να τονιστεί ότι ο
ενδορριζικός άξονας χρησιμεύει για τη
συγκράτηση της μυλικής ανασύστασης
και δεν στοχεύει στην ενίσχυση της ρί-
ζας του ενδοδοντικά θεραπευμένου δο-

ντιού επειδή αρκετά συχνά οι αυξημένες
τάσεις που μεταφέρουν στη ρίζα οι χυτοί
άξονες λόγω του αυξημένου μέτρου ελα-
στικότητας σε σχέση με αυτό του δοντιού
μπορεί να αποβούν καταστροφικές6. Αυ-
τός είναι, άλλωστε, ο λόγος που για την
κατασκευή αυτών των αξόνων προτιμώ-
νται τα χρυσοκράματα ώστε η μηχανική
συμπεριφορά του υλικού να προσεγγίζει
αυτή του φυσικού δοντιού. Κύριος στό-
χος ενός ενδορριζικού άξονα είναι η συ-
γκράτηση και σταθεροποίηση της μύλης
πάνω στην οποία θα τοποθετηθεί μια
στεφάνη ολικής επικάλυψης. 
Για την επιλογή του άξονα ο κλινικός θα
πρέπει να λάβει υπόψη του τις ακόλου-
θες παραμέτρους: τη θέση του δοντιού
στο φραγμό, το βαθμό μυλικής κατα-
στροφής, την αναλογία μύλης-ρίζας, το
σχήμα, μήκος, απόκλιση και αριθμό των
ριζικών σωλήνων, το υλικό της ανασύ-
στασης, το είδος της προσθετικής απο-
κατάστασης, την ποιότητα της ενδοδο-
ντικής θεραπείας, το εύρος του ριζικού
σωλήνα σε σχέση με το εύρος του δοντι-
ού, τη σχεδίαση και μηχανική αντοχή του
άξονα που συσχετίζεται άμεσα με την
κλινική συμπεριφορά του, τον ανταγωνι-
στή φραγμό αλλά και τις λειτουργικές
δυνάμεις του στοματογναθικού συστή-
ματος. 
Η ακτινογραφική ποιότητα της ενδοδο-
ντικής θεραπείας θα πρέπει να είναι
ικανοποιητική κατά μήκος και κατά πλά-
τος πριν την τοποθέτηση οποιουδήποτε
άξονα, όμως, η πιθανότητα για μελλοντι-
κή αφαίρεση του άξονα και επανάληψη
της ενδοδοντικής θεραπείας μπορεί να
αποτρέψει την απόφαση για τοποθέτηση
χυτού ενδορριζικού άξονα. Δεν πρέπει
να διαφεύγει της προσοχής μας ότι η
αφαίρεση των χυτών αξόνων είναι αρκε-
τά δύσκολη. Προϋποθέτει επιπρόσθετη
αφαίρεση οδοντικής ουσίας γύρω από
τον άξονα, γεγονός που αυξάνει την πι-
θανότητα κατάγματος13. Σε τέτοιες περι-
πτώσεις αξιολογείται η δυνατότητα για
χειρουργική ολοκλήρωση της ενδοδοντι-
κής θεραπείας με ακρορριζεκτομή και
ανάστροφη έμφραξη του ενδοδοντικά
θεραπευμένου δοντιού. 

Σε δόντια που πρόκειται να αποτελέ-
σουν στηρίγματα, είτε εκτεταμένων ακί-
νητων προσθετικών αποκαταστάσεων
είτε μερικών οδοντοστοιχιών, οι χυτοί
ενδορριζικοί άξονες αποτελούν την
πρώτη επιλογή του κλινικού λόγω της
αυξημένης μηχανικής τους αντοχής που
εξασφαλίζει τη μακροβιότητα της απο-
κατάστασης. Ιδιαίτερα σημαντικό θεω-
ρείται, και πρέπει να τονιστεί, ότι οι χυ-
τοί ενδορριζικοί άξονες μειονεκτούν σε
σύγκριση με τα συστήματα των προκατα-
σκευασμένων αξόνων ως προς το γεγο-
νός ότι μεταφέρουν αυξημένες τάσεις,
ιδιαίτερα στο ακρορρίζιο του δοντιού,
με συνέπεια οι αποτυχίες τους να αφο-
ρούν συχνά σε μη επανορθώσιμα κατάγ-
ματα της ρίζας των ενδοδοντικά θερα-
πευμένων δοντιών16,17. Προϋπόθεση για
την επιτυχία κάθε άξονα είναι η ύπαρξη
της κυκλοτερούς περίσφιγξης (ferrule
effect) που αναφέρεται στην ύπαρξη
τουλάχιστον δύο χιλιοστών υγιούς οδο-
ντικής ουσίας ακρορριζικότερα των
ορίων του άξονα επί της οποίας οριοθε-
τείται η τελική προσθετική αποκατάστα-
ση. Όταν δεν υπάρχει αυτή η ζώνη κυ-
κλοτερούς περίσφιγξης τότε ο οδοντία-
τρος είναι υποχρεωμένος να τη δημιουρ-
γήσει καταφεύγοντας σε χειρουργική
του περιοδοντίου και επιμήκυνση της
κλινικής μύλης εξασφαλίζοντας με αυ-
τόν τον τρόπο τη μακροβιότητα της απο-
κατάστασης.
Η θέση του δοντιού στο φραγμό (πρό-
σθιο, προγόμφιος, γομφίος) είναι σημα-
ντικός παράγοντας που αξιολογείται κα-
τά την επιλογή του είδους ενδορριζικού
άξονα. Στα πρόσθια δόντια ένας ευρύς
ριζικός σωλήνας μπορεί να αποτρέψει
τον κλινικό από τη χρήση προκατασκευ-
ασμένου άξονα λόγω της δυσκολίας
απόλυτης εφαρμογής άξονα- ριζικού
σωλήνα. Επιπρόσθετα, οι αισθητικές
απαιτήσεις ορισμένων περιστατικών
επιβάλλουν συχνά, στα πρόσθια δόντια,
τη χρήση είτε ολοκεραμικών αξόνων εί-
τε αξόνων υαλονημάτων ώστε το αισθη-
τικό αποτέλεσμα να προσεγγίζει τη δια-
φάνεια ενός φυσικού δοντιού12. Στα
πρόσθια δόντια η ανάγκη διαφορετικής
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φοράς ένθεσης της στεφάνης άλλα και
συγκλεισιακοί περιορισμοί οδηγούν
στην επιλογή χυτών ενδορριζικών αξό-
νων που προσφέρουν τη δυνατότητα για
μεταβολές της κλίσης και του πάχους της
ψευδομύλης17,19. Σε δόντια με λεπτή δια-
τομή ριζικού σωλήνα, όπως τα κάτω πρό-
σθια, η ποσότητα της εναπομείνασας
οδοντικής ουσίας είναι αυτή που θα κα-
θορίσει την επιλογή του άξονα4. Σε προ-
γομφίους είναι σημαντικό να τονιστεί ότι
η εναπομείνασα οδοντική ουσία μετά
από ενδοδοντική θεραπεία μπορεί να εί-
ναι αρκετή ώστε το δόντι να αποκατα-
σταθεί με προκατασκευασμένο άξονα
και απλή ανασύσταση της μύλης χωρίς
την ανάγκη ολικής κάλυψης του δοντιού
με στεφάνη. Η ανάγκη τοποθέτησης
άξονα σε προγόμφιο της άνω γνάθου με
αποκλίνουσες ρίζες μπορεί να οδηγήσει
τον κλινικό στην επιλογή χυτού άξονα
δύο τεμαχίων ή συνδυασμού χυτού και
προκατασκευασμένου22. Σε γομφίους οι
αυξημένες μασητικές δυνάμεις μπορεί
να οδηγήσουν τον κλινικό στην επιλογή
χυτού άξονα. Γομφίοι με ευρύ μυλικό
θάλαμο αλλά και εσοχές του δοντιού με
ανάγκη για ανασύσταση της μύλης σε μι-
κρό ύψος είναι άριστοι εκπρόσωποι για
προκατασκευασμένο άξονα με ανασύ-
σταση της μύλης από σύνθετη ρητίνη.
Δεν είναι σπάνιο βέβαια ο συνδυασμός
χυτών και προκατασκευασμένων αξό-
νων αλλά και χυτών αξόνων δύο ή τρίων
τεμαχίων για την αποκατάσταση ενδο-
δοντικά θεραπευμένων γομφίων με απο-
κλίνουσες ρίζες41.
Στην καθημερινή κλινική πράξη βρισκό-
μαστε, σε άλλοτε άλλο βαθμό, αντιμέτω-
ποι με αποτυχίες αξόνων για την αποκα-
τάσταση ενδοδοντικά θεραπευμένων δο-
ντιών, που όταν αφορούν μη επανορθώ-
σιμα κατάγματα συχνά οδηγούν στην
απόφαση για εξαγωγή του δοντιού. Άλ-
λες, πάλι, φορές η αποτυχία μπορεί να
αφορά στην έλλειψη συγκράτησης και
την αποκόλληση του άξονα. Λόγοι απο-
τυχίας ενδορριζικών αξόνων μπορεί να
αποτελούν η λανθασμένη επιλογή του
περιστατικού, η μη λεπτομερής αξιολό-
γηση του δοντιού - στηρίγματος, η λαν-

θασμένη κατασκευή άξονα ο οποίος δεν
πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρθη-
καν καθώς και η τελική προσθετική απο-
κατάσταση, είτε λόγω αυξημένων δυνά-
μεων που μεταφέρει (κινητή μερική οδο-
ντοστοιχία, πρόβολοι) είτε λόγω έλλει-
ψης αρχών σχεδίασης (ferrule
effect)11,19,26,27,31,41.

5. Συμπεράσματα

Κανένα από τα είδη των διαθέσιμων α-
ξόνων δε μπορεί να χαρακτηριστεί ως το
ιδανικό. Τόσο οι εξατομικευμένοι όσο
και οι προκατασκευασμένοι άξονες
έχουν σαφή πλεονεκτήματα και μειονε-
κτήματα και ο κλινικός οδοντίατρος θα
πρέπει να γνωρίζει τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά κάθε συστήματος. Η επιλογή
του κατάλληλου άξονα για κάθε περι-
στατικό θα πρέπει να βασίζεται στην α-
ξιολόγηση των κριτηρίων που αναφέρ-
θηκαν έτσι ώστε να επιτευχθεί το ιδανι-
κό λειτουργικό και αισθητικό αποτέλε-
σμα.
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Περίληψη
Η πλειονότητα των σκευασμάτων που διατίθενται για τη λεύ-
κανση των δοντιών περιέχει ως λευκαντικό παράγοντα το
υπεροξείδιο του υδρογόνου ή υπεροξείδιο του καρβαμιδίου.
Ο λευκαντικός παράγοντας δρα οξειδώνοντας τις χρωστικές
των οδοντικών ιστών. Συγχρόνως, έρχεται σε επαφή με τους
οδοντικούς και μαλακούς ιστούς, καθώς και με τα επανορθω-
τικά υλικά. Η αλληλεπίδραση αυτή είναι πιθανόν να οδηγήσει
σε ανεπιθύμητα συμβάματα. 
Ανάλογα με την περιεκτικότητα και το χρόνο εφαρμογής των
λευκαντικών παραγόντων, μπορεί να προκληθεί αύξηση της
αδρότητας, μείωση της μικροσκληρότητας και αλλαγή της επι-
φανειακής μορφολογίας και της χημικής δομής των οδοντικών
ιστών. Επιπλέον, οι λευκαντικοί παράγοντες μπορούν να δι-
εισδύσουν στον πολφό, προκαλώντας φλεγμονώδη αντίδραση
και -σε ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια- αυχενική απορρό-
φηση. Επίσης, η χρήση συσκευών λεύκανσης ενοχοποιείται
για αύξηση της θερμοκρασίας στον πολφό.  
Όσον αφορά στα επανορθωτικά αισθητικά υλικά, οι λευκα-
ντικοί παράγοντες μπορούν να επιδράσουν στην αδρότητα, τις
μηχανικές ιδιότητες και το χρώμα τους. Αναφορικά με τους
μαλακούς ιστούς, μη προσεκτική χρήση του λευκαντικού πα-
ράγοντα μπορεί να οδηγήσει σε πρόκληση χημικού εγκαύμα-
τος. Τέλος, έχει διερευνηθεί η συσχέτιση της λεύκανσης με την
εμφάνιση καρκινογένεσης.
Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των μέχρι στιγμής
ερευνητικών δεδομένων σχετικά με όλες τις προαναφερόμε-
νες καταστάσεις, ως προς το βαθμό σοβαρότητάς τους και τις
συνθήκες υπό τις οποίες μπορούν να παρουσιαστούν. 

Summary
Adverse effects of tooth bleaching procedure: a literature
review

M. Anagnostou*, K. Mihalourou**, S. Ferdianakis**, 
A. Kakaboura***  

Tooth whitening systems are based on hydrogen peroxide as an
active agent. Hydrogen peroxide is an oxidizing agent which
comes into direct contact with hard and soft tissues and restora-
tive materials during the clinical procedure of tooth bleaching.
This has led to questions being raised regarding safety issues
from the use of hydrogen peroxide in dentistry.  
Depending on the concentration of the bleaching agents and du-
ration of exposure, an increase in surface roughness, reduction of
microhardness, and alteration of surface morphology and chemi-
cal composition of dental hard tissues may be observed. Hydro-
gen peroxide has the potential to penetrate the pulp chamber and
cause a reversible inflammatory reaction and tooth hypersensi-
tivity. Cervical root resorption is a possible consequence of inter-
nal bleaching. Additionally, the heat generated may result in a
temperature increase in the dental pulp.
Regarding dental restorative materials, bleaching agents may
result in an increase in surface roughness and an alteration in
mechanical and optical properties. In addition, hydrogen pero-
xide, being a highly reactive substance, has the potential to cause
chemical irritation of gingival and mucosal tissues. Finally, the
safety of hydrogen peroxide in relation to possible carcinogenesis
has been investigated. This article reviews current knowledge
about adverse effects related to tooth bleaching techniques.
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Εισαγωγή
Τα σύγχρονα εμπορικά σκευάσματα τα
οποία διατίθενται για τη λεύκανση των
δοντιών περιέχουν ως κύριο συστατικό
υπεροξείδιο του υδρογόνου ή υπεροξεί-
διο του καρβαμιδίου. Ο ενεργός λευκα-
ντικός παράγοντας είναι και στις δύο πε-
ριπτώσεις το υπεροξείδιο του υδρογό-
νου, το οποίο διασπά τις οργανικές χρω-
μοφόρες ενώσεις ή ομάδες που βρίσκο-
νται στους σκληρούς οδοντικούς ιστούς,
αδαμαντίνη και οδοντίνη, και στις οποί-
ες οφείλεται η δυσχρωμία των δοντιών1.
Η χημική αντίδραση που πραγματοποιεί-
ται κατά τη λεύκανση είναι οξειδοανα-
γωγική και τα προϊόντα που παράγονται
από τη διάσπαση του υπεροξειδίου του
υδρογόνου2 είναι οι ελεύθερες ρίζες υ-
δροξυλίου ΗΟ• και οξυγόνου Ο•.
Το υπεροξείδιο του υδρογόνου χρησιμο-
ποιείται συνήθως σε περιεκτικότητες1

3% έως 38%, ενώ το υπεροξείδιο του
καρβαμιδίου1,3 από 10% έως 35%. Οι
υψηλότερες περιεκτικότητες λευκαντι-
κών παραγόντων χρησιμοποιούνται στο
οδοντιατρείο για τη λεύκανση δοντιών
με ζωντανό πολφό και ενδοδοντικά θε-
ραπευμένων δοντιών. Στα δόντια με ζω-
ντανό πολφό κατά τη διαδικασία της
λεύκανσης στο οδοντιατρείο, το υπερο-
ξείδιο του υδρογόνου χρησιμοποιείται
σε περιεκτικότητες 25% έως 35%1,4,5.
Στα ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια, η
τεχνική που εφαρμόζεται είναι γνωστή
ως περιπατητική και ο λευκαντικός πα-
ράγοντας που χρησιμποποιείται είναι το
παχύρρευστο μείγμα υπερβορικού να-
τρίου - το οποίο παρουσιάζει σχετικά
ήπια λευκαντική δράση - σε συνδυασμό
με νερό, φυσιολογικό ορό ή άλλο αδρα-
νές υγρό ή συνδυασμός υπερβορικού να-
τρίου με υπεροξείδιο του υδρογόνου. Σε
αυτή την περίπτωση, η συγκέντρωση του
υπεροξειδίου του υδρογόνου μπορεί να
κυμαίνεται από 3% έως 35%. Η αντί-
δραση η οποία πραγματοποιείται κατά
τη διαδικασία της λεύκανσης μπορεί να
επιταχυνθεί με τη χρήση φωτεινής ενέρ-
γειας ή θερμότητας3,6. 
Μια άλλη ευρέως διαδεδομένη τεχνική

είναι η κατοίκον λεύκανση, η οποία
πραγματοποιείται από τον ασθενή, πά-
ντα υπό την επίβλεψη του οδοντιάτρου7.
Η κατοίκον λεύκανση βασίζεται στη
χρήση ατομικών δισκαρίων, στα οποία
τοποθετεί ο ασθενής το λευκαντικό πα-
ράγοντα για 2-3 ώρες την ημέρα ή κατά
τη διάρκεια του ύπνου. Συνήθως, σε αυ-
τή την τεχνική χρησιμοποιείται ως λευ-
καντικός παράγοντας το υπεροξείδιο
του καρβαμιδίου1,7 με συγκεντρώσεις
10% έως 35%, με πιο διαδεδομένες τις
συγκεντρώσεις 10% και 15%. 
Η λεύκανση με τη χρήση ταινιών - στις
οποίες είναι ενσωματωμένος ο λευκαντι-
κός παράγοντας, ο οποίος διασπάται
σταδιακά με την έκθεσή του στο στομα-
τικό περιβάλλον, μετά την τοποθέτηση
των ταινιών στα υπό λεύκανση δόντια -
είναι μια σχετικά καινούργια τεχνική8,9,
η οποία αναπτύχθηκε στις αρχές του
2000. Ως λευκαντικός παράγοντας, σε
αυτή την τεχνική, χρησιμοποιείται το
υπεροξείδιο του υδρογόνου με συγκέ-
ντρωση συνήθως 3% έως 6,5%, αλλά
υπάρχουν διαθέσιμα προϊόντα στο εμπό-
ριο και με μεγαλύτερη συγκέντρωση, της
τάξης του 14%. Η διάρκεια της θεραπεί-
ας και για τις δύο τεχνικές, οι οποίες
πραγματοποιούνται κατοίκον, είναι συ-
νήθως δύο με τρεις εβδομάδες, εκτός ει-
δικών περιστατικών με έντονες δυσχρω-
μίες, στα οποία ο χρόνος παρατείνεται
ανάλογα με την περίπτωση9-12.
Οι λευκαντικοί παράγοντες, σε όποια
μορφή και με όποια τεχνική κι αν χρησι-
μοποιηθούν, έρχονται άμεσα ή και έμμε-
σα σε επαφή με τους οδοντικούς ιστούς,
και κύρια με την αδαμαντίνη, με τα επα-
νορθωτικά υλικά και με τους μαλακούς
ιστούς του στόματος, με πιθανότητα πρό-
κλησης μιας σειράς ανεπιθυμήτων ενερ-
γειών προερχομένων από τους ίδιους
και από τα προϊόντα οξείδωσής τους.
Πρόσθετα, πάντα υφίσταται ο κίνδυνος
μέρος του λευκαντικού παράγοντα να
καταποθεί από τον ασθενή, με πιθανότη-
τα πρόκλησης βλαβών και στον οργανι-
σμό13,14.  
Σκοπός αυτής της βιβλιογραφικής ανα-
σκόπησης είναι η παρουσίαση των θέσε-

ων που προκύπτουν από ερευνητικές με-
λέτες σχετικά με την πρόκληση ανεπιθύ-
μητων βλαβών από τη διαδικασία της
λεύκανσης και η περιγραφή τρόπων για
την ασφαλή εφαρμογή της.

Επίδραση στους σκληρούς
οδοντικούς ιστούς
Η άμεση και για μεγάλο χρόνο επαφή
των λευκαντικών παραγόντων με την
αδαμαντίνη, σε κάθε τεχνική λεύκανσης,
μεγιστοποιεί τον κίνδυνο πρόκλησης
βλαβών σε αυτό τον ιστό και είναι η κύ-
ρια αιτία της πληθώρας των ερευνητικών
εργασιών που μελετούν την επίδραση
των λευκαντικών παραγόντων σε αυτήν. 
Σύμφωνα με την έρευνα του Bitter, σε
δόντια τα οποία λευκάνθηκαν με υπερο-
ξείδιο του καρβαμιδίου 35% (30 min/
ημέρα για 14 ημέρες) προκλήθηκαν μι-
κρές μορφολογικές μεταβολές της αδα-
μαντίνης με αποκάλυψη των πρισμάτων
της, βλάβη που δεν επανήλθε μετά από
90 ημέρες15. Μικρές έως καθόλου αλλα-
γές στην επιφάνεια της αδαμαντίνης πα-
ρατήρησαν οι Leonard και συν.16 σε δό-
ντια, τα οποία λευκάνθηκαν με υπερο-
ξείδιο του καρβαμιδίου 10%, καθημερι-
νά για 8-10 ώρες, επί 14 ημέρες. Παρό-
μοια ήταν τα αποτελέσματα των Ernst
και συν., οι οποίοι βρήκαν ότι η, σύμφω-
να με τις οδηγίες της κατασκευάστριας
εταιρείας, χρήση λευκαντικών παραγό-
ντων υπεροξειδίου του καρβαμιδίου
10%, υπεροξειδίου του υδρογόνου 30%
και μείγματος υπεροξειδίου του υδρογό-
νου 30% με υπερβορικό νάτριο σε ανα-
λογία 1:1 προκάλεσε μικρές μορφολογι-
κές μεταβολές. Η απομεταλλικοποίηση
της αδαμαντίνης ήταν μικρότερη από αυ-
τή που προκαλείται κατά την αδροποίη-
ση με φωσφορικό οξύ 37% για 30 δευτε-
ρόλεπτα17. Οι Potočnik και συν. παρατή-
ρησαν την αδαμαντίνη πριν και μετά την
εφαρμογή υπεροξειδίου του καρβαμιδί-
ου 10% για 336 ώρες. Τα δείγματα υπο-
βλήθηκαν σε μικροανάλυση ακτίνων-Χ
με φασματοφωτόμετρο διασποράς συ-
ζευγμένο με μονάδα ηλεκτρονικού μι-
κροσκοπίου σάρωσης για τον προσδιο-
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ρισμό της συγκέντρωσης του ασβεστίου
και του φωσφόρου. Το υπεροξείδιο του
καρβαμιδίου στη συγκεκριμένη συγκέ-
ντρωση προκάλεσε χημικές αλλαγές
στην αδαμαντίνη και, πιο συγκεκριμένα,
καταγράφηκαν χαμηλότερες συγκε-
ντρώσεις Ca και P και χαμηλότερη ανα-
λογία Ca/P μετά την εφαρμογή του λευ-
καντικού παράγοντα18.
Στην έρευνα των Ζantner και συν.19 με-
λετήθηκε η επίδραση στην αδαμαντίνη
τομέων σκευασμάτων λευκαντικών πα-
ραγόντων με υπεροξείδιο του καρβαμι-
δίου 8% και 10%, υπεροξείδιο του υδρο-
γόνου 5,9%, χλωριούχο νάτριο και απε-
σταγμένο νερό. Η διάρκεια της εφαρμο-
γής ήταν 14 ημέρες και τα αποτελέσματα
αξιολογήθηκαν αμέσως μετά τη λεύκαν-
ση και μετά την πάροδο 6 εβδομάδων.
Οι λευκαντικοί παράγοντες που περιεί-
χαν υπεροξείδιο του υδρογόνου μείω-
σαν τη μικροσκληρότητα της αδαμαντί-
νης σε βαθμό στατιστικά σημαντικό,
εξαιτίας όμως της επαναμεταλλικοποίη-
σής της η επίδραση δεν θεωρήθηκε ση-
μαντική. Σύμφωνα με τους ερευνητές,
επειδή μετά την εφαρμογή λευκαντικών
παραγόντων που περιείχαν χλωριούχο
νάτριο η χρονική περίοδος για επανά-
κτηση των αρχικών τιμών μικροσκληρό-
τητας της αδαμαντίνης ήταν μεγάλη  - με-
γαλύτερη των 6 εβδομάδων που διήρκη-
σε η μελέτη - αυτό μπορεί να οδηγήσει
σε μεγαλύτερη πιθανότητα για επιφανει-
ακή αποτριβή της. Τα σκευάσματα που
περιείχαν χλωριούχο νάτριο μείωσαν
σημαντικά τη μικροσκληρότητα της αδα-
μαντίνης, πιθανότατα λόγω του συνδυα-
σμού τους με κιτρικό οξύ. Μείωση της
μικροσκληρότητας της αδαμαντίνης, σε
βαθμό στατιστικά σημαντικό καταγρά-
φηκε και από τους Attin και συν.20 από
λευκαντικούς παράγοντες τόσο της μορ-
φής του υπεροξειδίου του καρβαμιδίου
όσο και υπεροξειδίου του υδρογόνου.    
Η επιφανειακή τραχύτητα της αδαμαντί-
νης μπορεί να αυξηθεί μετά την εφαρμο-
γή λευκαντικών παραγόντων, όπως έχει
προκύψει21 μετά την εφαρμογή λευκα-
ντικού παράγοντα υπεροξειδίου του
υδρογόνου 35%. Πιθανό επακόλουθο

της αύξησης της επιφανειακής τραχύτη-
τας της αδαμαντίνης είναι ότι η επιφά-
νειά της καθίσταται πιο επιρρεπής στην
κατακράτηση εξωγενών χρωστικών22.
Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί αύξηση της
ευθραστότητας της αδαμαντίνης σε πο-
σοστό της τάξης του 30% μετά τη λεύ-
κανση με υπεροξείδιο του καρβαμιδίου
10%, η οποία αποδόθηκε από τους ερευ-
νητές σε αλλαγές της δομής του οργανι-
κού πλέγματός της23. 
Ωστόσο, υπάρχουν και ερευνητικές ερ-
γασίες που έχουν καταλήξει στο συμπέ-
ρασμα ότι οι επιφανειακές ιδιότητες της
αδαμαντίνης μετά την εφαρμογή λευκα-
ντικών παραγόντων δεν μεταβάλλονται.
Πιο συγκεκριμένα, στη μελέτη των Metz
και συν.24 βρέθηκε ότι η επιφανειακή μι-
κροσκληρότητα των ομάδων δοντιών
στα οποία εφαρμόστηκε ο λευκαντικός
παράγοντας υπεροξειδίου του καρβαμι-
δίου 15% για 14 ημέρες δεν μεταβλήθη-
κε συγκρινόμενος με την ομάδα ελέγ-
χου. Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέ-
ληξαν και οι Sulieman και συν.25, οι
οποίοι χρησιμοποίησαν μεγαλύτερη συ-
γκέντρωση λευκαντικού παράγοντα,
35% υπεροξειδίου του υδρογόνου, αλλά
για μια εφαρμογή μικρής χρονικής διάρ-
κειας (30 λεπτών). Το αυτό παρατηρήθη-
κε και για την τραχύτητα της αδαμαντί-
νης. 
Συμπερασματικά, και παρά τα αποτελέ-
σματα των τελευταίων μελετών που ανα-
φέρθηκαν, η πλειονότητα των ερευνών
έχει δείξει ότι ανάλογα με τη συγκέ-
ντρωση του λευκαντικού παράγοντα και
το χρόνο εφαρμογής του στην αδαμαντί-
νη μπορούν να παρατηρηθούν μεταβο-
λές στις επιφανειακές ιδιότητές της. Επί-
σης, μπορούν να παρατηρηθούν αλλαγές
στη μορφολογία της, όπως είναι η αύξη-
ση του πορώδους της και η παρουσία πε-
ριοχών διάβρωσης15,17,19,26. Η χρήση
διαλυμάτων κατάλληλης συγκέντρωσης
και για το ενδεικνυόμενο χρονικό διά-
στημα μπορεί να οδηγήσει σε μεταβολές
της αδαμαντίνης από το φυσιολογικό
της, οι οποίες όμως είναι αναστρέψιμες
και αποκαθίστανται με την επαναμεταλ-
λικοποίηση από το σάλιο.

Η χρήση λευκαντικών παραγόντων με
φθόριο για προστασία της αδαμαντίνης
έχει προβληματίσει τους ερευνητές ως
προς την πραγματική χρησιμότητά τους.
Σύμφωνα με έρευνες, αν το δόντι στο
οποίο εφαρμόζεται ο λευκαντικός παρά-
γοντας δεν έχει υποστεί απομεταλλικο-
ποίηση, η χρήση λευκαντικού παράγο-
ντα με φθόριο δεν προσφέρει κανένα
επιπλέον όφελος.  Σε περίπτωση που η
επιφάνεια του δοντιού έχει απομεταλλι-
κοποιηθεί, τότε η εφαρμογή λευκαντι-
κού παράγοντα με φθόριο βοηθά στην
επαναμεταλλικοποίησή της24. 
Ο λευκαντικός παράγοντας μπορεί να
βρεθεί σε επαφή και να αλληλεπιδράσει
και με την οδοντίνη, άμεσα ή έμμεσα.
Άμεσα, αν ο λευκαντικός παράγοντας
τοποθετηθεί επί αποκαλυμμένης οδοντί-
νης και έμμεσα όταν μέσω της αδαμαντί-
νης, φθάσει στην οδοντίνη. 
Οι Covington και συν.27 μελέτησαν με
φωτοηλεκτρονική φασματοσκοπία ακτί-
νων-Χ την επίδραση της άμεσης εφαρ-
μογής υπεροξειδίου του υδρογόνου 10%
στην οδοντίνη για 45 ημέρες. Σύμφωνα
με τα αποτελέσματα της εργασίας τους
δεν παρατηρήθηκε χημική μεταβολή
στην οδοντίνη ως προς τα στοιχεία C, O,
P, Ca, N και F. Επίσης, σύμφωνα με τα
αποτελέσματα των Sulieman και συν.25,
η οδοντίνη δεν φάνηκε να γίνεται πιο
επιρρεπής στην αποτριβή με οδοντό-
βουρτσα μετά τη λεύκανση και το βούρ-
τσισμα με 35% υπεροξείδιο του υδρογό-
νου για 30 λεπτά.  
Η άμεση έκθεση της οδοντίνης στο υπε-
ροξείδιο του υδρογόνου 30% όσο και
στο υπεροξείδιο του καρβαμιδίου 10%
μπορεί να  προκαλέσει μείωση της μι-
κροσκληρότητάς της σε ποσοστό 5% έως
55%, ανάλογα με τη συγκέντρωση του
διαλύματος του λευκαντικού παράγοντα
και το χρόνο εφαρμογής του28,29. 
Τοποθέτηση λευκαντικών παραγόντων
όπως το υπεροξείδιο του υδρογόνου και
το υπεροξείδιο του καρβαμιδίου στην
επιφάνεια της αδαμαντίνης δεν φαίνεται
να προκαλούν μείωση της μικροσκληρό-
τητας στην υποεπιφανειακή οδοντίνη,
εκτός αν αυτοί περιέχουν κιτρικό οξύ.
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Τότε, λόγω του όξινου pH, προκαλείται
μείωση της μικροσκληρότητας της οδο-
ντίνης20. 
Αν και από τη βιβλιογραφία δεν είναι
εύκολο να εξαχθούν ομόφωνα συμπερά-
σματα σε σχέση με τις παραμέτρους της
λεύκανσης που μπορούν να επηρεάσουν
την οδοντίνη, καλό θα είναι να αποφεύ-
γεται  η χρήση διαλυμάτων λευκαντικών
παραγόντων ιδιαίτερα υψηλής περιεκτι-
κότητας (μεγαλύτερης από 35% υπερο-
ξείδιο του υδρογόνου για τη λεύκανση
στο ιατρείο και της τάξης του 20% υπε-
ροξείδιο του καρβαμιδίου ή αντίστοιχα
8% υπεροξείδιο του υδρογόνου για την
κατοίκον λεύκανση) και για παρατετα-
μένο χρονικό διάστημα. 

Δεσμός με την αδαμαντίνη
Οι πιθανές τροποποιήσεις της επιφάνει-
ας της αδαμαντίνης από τους λευκαντι-
κούς παράγοντες αλλά και τα χημικά
υπολείμματα των ίδιων των παραγόντων
στην επιφάνειά της δημιουργούν ένα
υπόστρωμα, που εγείρει ερωτηματικά
ως προς την ικανότητά του να αλληλεπι-
δρά αποτελεσματικά με τα συγκολλητι-
κά συστήματα και υλικά που τοποθετού-
νται επ’ αυτού. Η αναμονή ή μη και ο πι-
θανός χρόνος αναμονής μετά τη λεύκαν-
ση για την πραγματοποίηση αποκατα-
στάσεων, ιδιαίτερα των πολυμερών υλι-
κών, οι οποίες στηρίζονται στο μηχανι-
σμό της συγκόλλησης, έχει αποτελέσει
αντικείμενο αρκετών ερευνητικών εργα-
σιών. 
Οι Uysal και συν.30 προσπάθησαν να κα-
θορίσουν την επίδραση υπεροξειδίου
του υδρογόνου 35% (μία εφαρμογή
διάρκειας 7 λεπτών) στην αντοχή του δε-
σμού σε διάτμηση μεταλλικών ορθοδο-
ντικών αγκίστρων με την αδαμαντίνη. Η
συγκόλληση των ορθοδοντικών αγκί-
στρων πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά
τη λεύκανση ή μετά την πάροδο 30 ημε-
ρών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
εργασίας τους, η λεύκανση με υπεροξεί-
διο του υδρογόνου δεν είχε αρνητική
επίδραση στην αντοχή του συγκολλητι-
κού δεσμού, ανεξάρτητα από το εάν η

συγκόλληση πραγματοποιήθηκε άμεσα
μετά τη λεύκανση ή μετά την πάροδο 30
ημερών. Ενδεχομένως, η μικρή χρονική
διάρκεια εφαρμογής του λευκαντικού
παράγοντα και η παραμονή των δοντιών
σε τεχνητό σάλιο καθόλη τη διάρκεια
του πειράματος,  ευθύνονται γιαυτό το
αποτέλεσμα.  
Αυτή η εξήγηση δίνεται επειδή από την
πλειονότητα των εργασιών προκύπτει
ότι η αντοχή του δεσμού, μεταξύ της α-
δαμαντίνης που βρίσκεται σε διαδικασία
λεύκανσης ή έχει ήδη υποστεί λεύκανση
και της ρητίνης μειώνεται έναντι της φυ-
σιολογικής24,31. Ανεξάρτητα από το εάν
η λεύκανση γίνεται μόνο για λίγες ημέ-
ρες (π.χ. αναμνηστική) ή για περισσότε-
ρες, η μείωση της αντοχής του δεσμού εί-
ναι η ίδια και πρέπει να παρέλθει περίο-
δος δεκατεσσάρων περίπου ημέρων από
το πέρας της λεύκανσης για να επιτευ-
χθεί η επάνοδος της αντοχής του δεσμού
στην αρχική τιμή του. Αν και τα αίτια της
μείωσης της αντοχής δεν έχουν πλήρως
διευκρινιστεί, πιστεύεται ότι οφείλεται
στις ελεύθερες ρίζες οξυγόνου - προϊό-
ντα από την αποδόμηση του υπεροξειδί-
ου του υδρογόνου – οι οποίες εισέρχο-
νται στους κρυστάλλους της αδαμαντίνης
και τα οδοντινοσωληνάρια, εμποδίζο-
ντας τη διείσδυση των συγκολλητικών
παραγόντων στους ιστούς και αναστέλ-
λοντας τον πολυμερισμό της σύνθετης
ρητίνης που διεισδύει σε αυτούς24. Το
χρονικό διάστημα των περίπου δύο
εβδομάδων, που φάνηκε να απαιτείται
για την επαναφορά του δεσμού, πιθανόν
να εκφράζει το χρόνο φυσικής αποσύν-
θεσης του υπολειπόμενου υπεροξειδίου
του υδρογόνου και απομάκρυνσης των
ελεύθερων ριζών οξυγόνου από τους
σκληρούς οδοντικούς ιστούς. Οι Kum
και συν.31 συστήνουν τη χρήση αιθανό-
λης ή καταλάσης, όταν είναι απαραίτητη
η ταχεία αποκατάσταση, για την απο-
σύνθεση του υπολειπόμενου υπεροξειδί-
ου του υδρογόνου και την απομάκρυνση
των ελεύθερων ριζών οξυγόνου. Διαφο-
ρετικά, οι αποκαταστάσεις με σύνθετη
ρητίνη θα πρέπει να πραγματοποιούνται
μετά την πάροδο περίπου δεκατεσσά-

ρων ημερών από το τέλος της εφαρμογής
των λευκαντικών παραγόντων.

Απορρόφηση των σκληρών
οδοντικών ιστών
Η αυχενική απορρόφηση είναι μια ανε-
πιθύμητη ενέργεια, η οποία μπορεί να
προκύψει μετά από τη λεύκανση ενδοδο-
ντικά θεραπευμένων δοντιών. Η πιθανό-
τητα να προκύψει αυχενική απορρόφη-
ση είναι μεγαλύτερη όταν χρησιμοποιεί-
ται θερμότητα για την επιτάχυνση της
οξειδοαναγωγικής αντίδρασης της λεύ-
κανσης καθώς και όταν χρησιμοποιού-
νται υψηλές συγκεντρώσεις λευκαντικού
παράγοντα. Επίσης, είναι πιο συχνή σε
δόντια με ιστορικό τραύματος6,7,32. Σε
ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια, όπου
τα ξέσματα οδοντίνης των ριζικών σωλή-
νων έχουν απομακρυνθεί με οξύ, η
εφαρμογή υπεροξειδίου του υδρογόνου
30% για μεγάλες περιόδους (1-3 εβδο-
μάδες) μπορεί να αυξήσει τη διαπερατό-
τητα της οδοντίνης σε συγκεκριμένους
μικροοργανισμούς. Μεγάλη βακτηριακή
διείσδυση μέσω των οδοντοσωληναρίων,
σε συνδυασμό με υψηλές συγκεντρώσεις
υπεροξειδίου του υδρογόνου, μπορεί να
οδηγήσει στην έναρξη παθολογικών δια-
δικασιών μετά τη λεύκανση και την
απορρόφηση των σκληρών οδοντικών
ιστών14. 
Το υπερβορικό νάτριο είναι αυτό που
προτείνεται από ερευνητές για την εσω-
τερική λεύκανση, επειδή αναστέλλει την
προσκόλληση των μακροφάγων, μειώνο-
ντας με αυτό τον τρόπο την πιθανότητα
εμφάνισης αυχενικής απορρόφησης33.
Γενικά, για την αποφυγή της αυχενικής
απορρόφησης, τουλάχιστον σε ενδοδο-
ντικά θεραπευμένα δόντια, συστήνεται
να αποφεύγεται η χρήση θερμότητας,
ιδιαίτερα σε περιπτώσεις με ιστορικό
τραύματος, καθώς και η χρήση διαλυμά-
των υψηλής περιεκτικότητας σε λευκα-
ντικούς παράγοντες.  

Επίδραση στον πολφό
Δυνητικά, κατά τη διαδικασία της λεύ-
κανσης, ο λευκαντικός παράγοντας μπο-
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ρεί να διεισδύσει μέσω των οδοντινοσω-
ληναρίων και να φθάσει μέχρι τον πολ-
φό. Γιαυτό και η πιθανή επίδρασή τους
στον πολφό έχει αποτελέσει αντικείμενο
συζήτησης και έρευνας. 
Άμεση επαφή του υπεροξειδίου του
υδρογόνου, σε υψηλές συγκεντρώσεις,
με τον πολφό μπορεί να προκαλέσει
φλεγμονώδη αντίδρασή του. Τοποθέτη-
ση υπεροξειδίου του υδρογόνου 30%
στον πολφό τομέων αρουραίων προκά-
λεσε μερικώς μη αναστρέψιμη φλεγμο-
νή34. Σε παρόμοια μελέτη, στην οποία
χρησιμοποιήθηκε η ίδια συγκέντρωση
υπεροξειδίου του υδρογόνου σε δόντια
σκύλων, παρατηρήθηκε εξάλειψη των
οδοντινοβλαστών, αιμορραγία και φλεγ-
μονώδης διήθηση. Μερικές από αυτές
τις αλλαγές στον πολφό ήταν αναστρέψι-
μες μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα
(60 ημέρες)35. 
Όσον αφορά στην έμμεση επίδραση των
λευκαντικών παραγόντων στον πολφό  -
μια και η άμεση, που προαναφέρθηκε,
δεν μπορεί να υπάρξει στην κλινική πρά-
ξη - έχει προκύψει ότι λευκαντικοί πα-
ράγοντες υπεροξειδίου του υδρογόνου
10% και 30% μπορούν να διεισδύσουν
μέχρι τον πολφό μέσα σε 15 λεπτά από
την εφαρμογή τους στην αδαμαντίνη36.
Η διείσδυση του υπεροξειδίου του υδρο-
γόνου στην πολφική κοιλότητα είναι
αποτέλεσμα του χαμηλού μοριακού βά-
ρους του και της ικανότητάς του να απο-
δομεί τις πρωτεΐνες, φαινόμενα που προ-
καλούν αύξηση στην κίνηση των ιόντων
διαμέσου της οδοντικής δομής37. 
Η πρόσβαση των λευκαντικών παραγό-
ντων στον πολφό μπορεί να ακολουθή-
σει κι άλλες οδούς, αν στο δόντι υπάρχει
αποκατάσταση. Οι Camargo και συν.37

τοποθέτησαν 38% υπεροξείδιο του υ-
δρογόνου για 40 λεπτά σε δόντια, κά-
ποια από τα οποία ήταν άθικτα, ενώ κά-
ποια έφεραν αποκαταστάσεις από υα-
λοϊονομερή κονία, ρητινώδη τροποποιη-
μένη υαλοϊονομερή κονία και σύνθετη
ρητίνη. Σε όλες τις περιπτώσεις, ανεξάρ-
τητα από το αν υπήρχαν αποκαταστά-
σεις ή όχι, παρατηρήθηκε διείσδυση του
υπεροξειδίου του υδρογόνου. Ο βαθμός

της διείσδυσης του υπεροξειδίου από τα
όρια της αποκατάστασης σχετιζόταν με
το υλικό αποκατάστασης. Η μεγαλύτερη
διείσδυση λευκαντικού παράγοντα πα-
ρατηρήθηκε στη ρητινώδη τροποποιημέ-
νη υαλοϊονομερή κονία. Επίσης, έχει
προκύψει ότι λευκαντικός παράγοντας
υπεροξειδίου του υδρογόνου 30% μπορεί
να αυξήσει τη μικροδιείσδυση σε αποκα-
ταστάσεις σύνθετης ρητίνης και να προ-
καλέσει, με αυτό τον τρόπο, μηχανικό
ερέθισμα, αναστρέψιμο όμως, στον πολ-
φό38. 
Η διείσδυση των λευκαντικών παραγό-
ντων στον πολφό είναι ευνοϊκότερη σε
περίπτωση περιεμφρακτικού χώρου σε
υπάρχουσες αποκαταστάσεις ή σε πα-
ρουσία τερηδόνας. Νέκρωση του πολ-
φού μπορεί να παρατηρηθεί μόνο σε πε-
ρίπτωση υπερθέρμανσής του κατά τη
διαδικασία της λεύκανσης και ιδιαίτερα
σε περιπτώσεις εφαρμογής λευκαντικού
παράγοντα υψηλής συγκέντρωσης αλλά
με συνύπαρξη και μικροβιακής διείσδυ-
σης. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις
η φλεγμονώδης αντίδραση η οποία πα-
ρατηρείται είναι αναστρέψιμη39. 
Η χημική αντίδραση κατά τη διαδικασία
της λεύκανσης μπορεί να επιταχυνθεί με
τη χρήση φωτεινής ενέργειας, από ανά-
λογη πηγή40. Έχει προκύψει ότι η χρήση
φωτεινής πηγής μπορεί να αυξήσει τη
θερμοκρασία στον πολφό. Σε έρευνα
των Yazici και συν.41 χρησιμοποιήθηκαν
δέκα ακέραιοι τομείς, στους οποίους
εφαρμόστηκε λευκαντικός παράγοντας
υπεροξειδίου του υδρογόνου 25% για 20
λεπτά, για τρεις φορές, σε συνδυασμό με
τη χρήση φωτεινής ακτινοβολίας. Η αύ-
ξηση της θερμοκρασίας ήταν της τάξης
των 1,1°C, η οποία κλινικά δεν θεωρεί-
ται ικανή για την πρόκληση μη αναστρέ-
ψιμη βλάβης στον πολφό. Σε μια άλλη
παρόμοια έρευνα, ωστόσο, βρέθηκε αύ-
ξηση της θερμοκρασίας στον πολφό της
τάξης των 5,5°C, η οποία θεωρείται κρί-
σιμη μεταβολή για τη δημιουργία μη
αντιστρέψιμων ιστοπαθολογικών αλλα-
γών στον πολφό42. Οι σύγχρονες συ-
σκευές, οι οποίες διατίθενται στο εμπό-
ριο για την επιτάχυνση της διαδικασίας

της λεύκανσης, φαίνεται να οδηγούν σε
κλινικά αποδεκτές μεταβολές της θερμο-
κρασίας στον πολφό και να προκαλούν
αναστρέψιμες φλεγμονώδεις αντιδρά-
σεις, με την προϋπόθεση ότι δεν πραγ-
ματοποιείται υπέρβαση στο χρόνο εφαρ-
μογής που συστήνεται από την κατα-
σκευάστρια εταιρεία και ότι χρησιμο-
ποιούνται διαλύματα της ενδεικνυόμε-
νης συγκέντρωσης.      

Ανάπτυξη ευαισθησίας
των δοντιών
Η ευαισθησία των δοντιών κατά τη διάρ-
κεια της λεύκανσης είναι ίσως η πιο συ-
νηθισμένη ανεπιθύμητη ενέργεια. Οι
λευκαντικοί παράγοντες επιδρούν στη
μορφολογία της αδαμαντινοοστεϊνικής
ένωσης, οδηγώντας σε κάποιες περιπτώ-
σεις σε ευαισθησία6. Επιπλέον, όπως
προαναφέρθηκε, οι λευκαντικοί παρά-
γοντες μπορούν να διεισδύουν στο μυλι-
κό θάλαμο οδηγώντας σε προσωρινό
ερεθισμό του πολφού36,43,44. Η ευαισθη-
σία που προκαλείται κατά τη λεύκανση
στο οδοντιατρείο είναι πιο έντονη σε
σχέση με αυτή που προκαλείται κατά την
κατοίκον λεύκανση45 κι αυτό επειδή εί-
ναι αποδεδειγμένο ότι όσο πιο υψηλή εί-
ναι η συγκέντρωση του λευκαντικού πα-
ράγοντα, τόσο πιο μεγάλος είναι ο κίν-
δυνος εμφάνισης ευαισθησίας των δο-
ντιών46. Ένας επιπλέον παράγοντας
πρόκλησης της ευαισθησίας κατά τη λεύ-
κανση στο ιατρείο θεωρείται η αφυδά-
τωση των οδοντικών ουσιών κατά τη
διάρκεια της επάλειψης με τη λευκαντι-
κή γέλη47. Επιπρόσθετα, το pΗ του προϊ-
όντος και ο τύπος του λευκαντικού πα-
ράγοντα φαίνεται να καθορίζουν την πι-
θανότητα εμφάνισης ευαισθησίας των
δοντιών43. Ακόμα, έχει παρατηρηθεί συ-
νύπαρξη υπερευαισθησίας και απώλειας
πρόσφυσης των ούλων48. 
Η συχνότητα εμφάνισης ευαισθησίας
των δοντιών κατά τη διάρκεια της λεύ-
κανσης έχει μελετηθεί από αρκετούς
ερευνητές, με ποικίλα αποτελέσματα. Οι
Jorgensen και συν.49 ερεύνησαν την πι-
θανότητα εμφάνισης ευαισθησίας κατά
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τη διάρκεια της διαδικασίας της λεύκαν-
σης με υπεροξείδιο του καρβαμιδίου
15% για τέσσερις εβδομάδες. Το 54%
των ατόμων εμφάνισε ήπια ευαισθησία,
το 10% μέτρια και το 4% μεγάλη. Σημα-
ντικές διαφορές ως προς  το ποσοστό
των ατόμων με ευαισθησία δεν παρατη-
ρήθηκαν μεταξύ των λευκαντικών παρα-
γόντων υπεροξείδιο του καρβαμιδίου
20% και υπεροξείδιο του υδρογόνου
7,5%, όταν εφαρμόστηκαν για δώδεκα
ημέρες. Το ποσοστό εμφάνισης ευαισθη-
σίας βρέθηκε να κυμαίνεται50 από
44,4% έως 51,7%. Το γεγονός ότι ο λευ-
καντικός παράγοντας υπεροξειδίου του
υδρογόνου 7,5% αντιστοιχεί ως προς τη
δραστικότητα κατά προσέγγιση σε λευ-
καντικό παράγοντα υπεροξειδίου του
καρβαμιδίου 20%, μπορεί να δικαιολο-
γήσει την έλλειψη διαφοράς που κατα-
γράφηκε.  
Αυτά τα ποσοστά ευαισθησίας φαίνεται
να μειώνονται όταν ο λευκαντικός παρά-
γοντας υπεροξειδίου του καρβαμιδίου
10% (2 εβδομάδες, 6 ώρες/βράδυ) συν-
δυαστεί με φθόριο, εφόσον το 36% των
ατόμων αναφέρουν ευαισθησία κατά τη
διάρκεια της ενεργού φάσης της λεύκαν-
σης51. Οι ίδιοι ερευνητές, σε μεταγενέ-
στερη μελέτη τους52, κάτω από τις ίδιες
συνθήκες, ανεβάζουν το ποσοστό αυτό
σε 47% με την ευαισθησία των δοντιών
να εκδηλώνεται τις τελευταίες ημέρες
της διαδικασίας της λεύκανσης και να
διαφέρει ως προς την ένταση και τη στιγ-
μή εκδήλωσης μεταξύ των ατόμων που
συμμετείχαν. 
Αν και δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία
των ερευνητικών δεδομένων, η χρήση
διαλυμάτων λευκαντικών παραγόντων,
τα οποία περιέχουν φθόριο, φαίνεται σε
αρκετές περιπτώσεις να συμβάλει απο-
τελεσματικά στη μείωση της πιθανότη-
τας εμφάνισης οδοντικής ευαισθησίας.
Επίσης, η χρήση διαλυμάτων λευκαντι-
κών παραγόντων χαμηλότερης συγκέ-
ντρωσης, η διακοπή της λεύκανσης για

μερικές ημέρες και η χορήγηση φθορίου
- το οποίο συμβάλλει στην επαναμεταλ-
λικοποίηση των οδοντικών ιστών - είναι
μερικά από τα μέτρα που μπορούν να
ληφθούν σε περίπτωση που εμφανιστούν
φαινόμενα πολφικής ευαισθησίας κατά
την ενεργό φάση της λεύκανσης52.   

Επίδραση σε πολυμερή
υλικά
Οι λευκαντικοί παράγοντες τοποθετού-
μενοι σε ένα δόντι, εκτός της αδαμαντί-
νης, έρχονται σε άμεση επαφή και με την
επιφάνεια του επανορθωτικού υλικού σε
περίπτωση ύπαρξης αποκατάστασης, με
πιθανότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ
τους και αρνητικών συνεπειών για το
υλικό. Τα υλικά που κύρια έχουν απα-
σχολήσει σχετικά με αυτή την αλληλεπί-
δραση είναι οι σύνθετες ρητίνες, αφού
στη συντριπτική πλειονότητά τους συνα-
ντώνται στα πρόσθια δόντια.
Έτσι, εξετάζεται αν οι λευκαντικοί πα-
ράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τα
επιφανειακά χαρακτηριστικά τους, όπως
είναι η μικροσκληρότητα, η τραχύτητα
και η ανακλασιμότητα, το χρώμα ή και
τις μηχανικές ιδιότητές τους. 
Όσον αφορά στη μικροσκληρότητα των
σύνθετων ρητινών, τα αποτελέσματα των
μελετών είναι αντικρουόμενα και κυμαί-
νονται από μη επίδραση έως μείωση ή
και αύξηση ακόμα  της μικροσκληρότη-
τας σκευασμάτων σύνθετων ρητινών με-
τά από λεύκανση53-55. 
Σε αντίθεση με την ανομοιογένεια  των
αποτελεσμάτων της διαδικασίας λεύκαν-
σης στη μικροσκληρότητα των σύνθετων
ρητινών, φαίνεται να υπάρχει ταύτιση σε
αυτά που έχουν να κάνουν με την επί-
δραση των λευκαντικών παραγόντων
στην επιφανειακή ανακλαστικότητα και
τραχύτητα των σύνθετων ρητινών. Πιθα-
νή μικροδιάβρωση της επιφάνειας, πό-
ροι και ρωγμές συντελούν ώστε να πα-
ρατηρείται μείωση της ανακλαστικότη-

τας και αύξηση της τραχύτητας των σύν-
θετων ρητινών  - που μπορεί να φθάσει
μέχρι και στο 40% για μικρόκοκκες σύν-
θετες ρητίνες - διαφοροποιούμενη, πιθα-
νόν, ανάλογα με τον τύπο της11,56-58. 
Οι λευκαντικοί παράγοντες μπορούν να
επιδράσουν και στη μάζα των σύνθετων
ρητινών, κυρίως τη ρητινώδη μήτρα και
τη μεσόφαση οργανικής μήτρας και ενι-
σχυτικών ουσιών, με αποτέλεσμα να πα-
ρατηρούνται χρωματικές αλλαγές τους
μετά από λεύκανση. Οι μεταβολές αυτές
δείχνουν να είναι μικρότερες με λευκα-
ντικούς παράγοντες όπως το υπεροξεί-
διο του καρβαμιδίου, σε συγκεντρώσεις
που χρησιμοποιούνται στην κατοίκον
λεύκανση, σε σχέση με αντίστοιχης συ-
γκέντρωσης υπεροξείδιο του υδρογό-
νου11,59,60. Αν και έχουν καταγραφεί με-
ταβολές χρώματος που εκφραζόμενες σε
διαφορά χρώματος (ΔΕ)* φθάνουν και
το 7, αυτές έχουν αναφερθεί σε υλικά
της κατηγορίας των όξινων τροποποιη-
μένων σύνθετων ρητινών. Οι συνηθέστε-
ρες μεταβολές των σύνθετων ρητινών κι-
νούνται κάτω του 3,3, το οποίο εκτιμάται
ως το όριο άνω του οποίου είναι κλινικά
ορατές οι όποιες χρωματικές αλλαγές.
Μικρο και νανο-υβριδικές σύνθετες ρη-
τίνες δείχνουν πολύ χαμηλές τιμές ΔΕ
(0,90-1,67)11. 
Όσον αφορά στην αντοχή των σύνθετων
ρητινών, δεν φαίνεται να μειώνεται από
την εφαρμογή λευκαντικών παραγόντων
και αυτό επειδή οι λευκαντικοί παράγο-
ντες δρουν στην επιφάνεια των υλικών.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους
Cullen και συν.61, δύο διαφορετικά
εμπορικά σκευάσματα λευκαντικών πα-
ραγόντων υπεροξειδίου του καρβαμιδί-
ου 10% δεν επηρέασαν σημαντικά την
αντοχή στον εφελκυσμό των σύνθετων
ρητινών. Στην περίπτωση όμως που
εφαρμόστηκε υπεροξείδιο του υδρογό-
νου 30% στην επιφάνεια μικρόκοκκης
σύνθετης ρητίνης παρατηρήθηκε μείωση
της αντοχής στον εφελκυσμό σε ποσοστό
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*Η μεταβολή του χρώματος στο σύστημα CIE υπολογίζεται με βάση την εξίσωση ΔΕ=[(ΔL*)2 + (Δa*)2 + (Δb*)2], όπου η παράμετρος L* χα-
ρακτηρίζει τη φωτεινότητα, η παράμετρος a* χαρακτηρίζει την περιεκτικότητα του χρώματος σε πράσινο και κόκκινο και η παράμετρος b*
χαρακτηρίζει την περιεκτικότητα του χρώματος στον άξονα μπλε-κίτρινου



34%, ενώ για την υβριδικού τύπου, όχι.
Αυτό εξηγήθηκε από το γεγονός ότι η μι-
κρόκοκκη σύνθετη ρητίνη έχει μεγαλύ-
τερη περιεκτικότητα σε ρητινώδη μήτρα
σε σχέση με την υβριδικού τύπου σύνθε-
τη ρητίνη, η οποία είναι πιο επιρρεπής
στην αποδόμηση από το λευκαντικό πα-
ράγοντα. 
Οι λευκαντικοί παράγοντες επιδρώντας
στην εξωτερική επιφάνεια των σύνθετων
ρητινών μπορούν να απομακρύνουν και
εξωγενείς χρωστικές που πιθανόν έχουν
επικαθήσει. Oι Fay και συν.62 μελέτησαν
την επίδραση υπεροξειδίου του καρβα-
μιδίου 10% σε αποκαταστάσεις σύνθε-
των ρητινών, υαλοϊονομερών κονιών και
όξινων τροποποιημένων σύνθετων ρητι-
νών, που είχαν προηγούμενα εκτεθεί σε
χρωστικά διαλύματα. Σύμφωνα με τα α-
ποτελέσματα της έρευνάς τους, παρατη-
ρήθηκε αφαίρεση των επιφανειακών
χρωστικών από τη σύνθετη ρητίνη και
την υαλοϊονομερή κονία. Αντίθετα, στην
όξινη τροποποιημένη σύνθετη ρητίνη δεν
παρατηρήθηκε κάτι αντίστοιχο, στοιχείο
που αποδόθηκε στην σε μεγαλύτερο βά-
θος σε σχέση με τις σύνθετες ρητίνες κα-
τακράτηση χρωστικών και τη διαφορετι-
κή συμπεριφορά της επιφάνειάς της σε
σχέση με τα άλλα υπό μελέτη υλικά. 
Επιπλέον, η εφαρμογή των λευκαντικών
παραγόντων μπορεί να οδηγήσει σε αύ-
ξηση της μικροδιείσδυσης στα όρια απο-
κατάστασης-οδοντικών ιστών. Κατά τη
διάρκεια εφαρμογής υπεροξειδίου του
υδρογόνου 30% ή γέλης υπεροξειδίου
του καρβαμιδίου 10% έως 35%, μεγαλύ-
τερες ποσότητες υπεροξειδίου του υδρο-
γόνου διείσδυσαν στο μυλικό θάλαμο δο-
ντιών με αποκαταστάσεις πολυμερών υλι-
κών σε σύγκριση με τα άθικτα δόντια63.
Επιπρόσθετα, έχει προκύψει ότι οι υψη-
λότερες συγκεντρώσεις υπεροξειδίου του
υδρογόνου (35%) οδηγούν σε σαφώς
υψηλότερα επίπεδα του υπεροξειδίου του
υδρογόνου στον πολφικό θάλαμο σε σύ-
γκριση με τις χαμηλότερες συγκεντρώ-
σεις (10%), ειδικότερα σε δόντια τα
οποία φέρουν αποκαταστάσεις64.
Συμπερασματικά, επειδή οι πιθανές επι-
δράσεις των λευκαντικών παραγόντων

περιορίζονται στην επιφάνεια των σύν-
θετων ρητινών, η λείανση των αποκατα-
στάσεων μετά την ολοκλήρωση της λεύ-
κανσης μπορεί να βοηθήσει στην αποκα-
τάσταση της επιφανειακής μορφολογίας
τους.

Τοξικότητα και επίδραση
στους μαλακούς ιστούς
Το υπεροξείδιο του υδρογόνου, ο πλέον
χρησιμοποιούμενος λευκαντικός παρά-
γοντας, παράγεται φυσιολογικά κατά
τον αερόβιο μεταβολισμό των κυττάρων.
Στη συνέχεια, ένζυμα, όπως η καταλάση
και οι υπεροξειδάσες, το διασπούν προ-
στατεύοντας με αυτό τον τρόπο τον ορ-
γανισμό. Όταν τα επίπεδα του υπεροξει-
δίου του υδρογόνου υπερβούν τους μη-
χανισμούς προστασίας του κυττάρου, το
υπεροξείδιο του υδρογόνου μπορεί να
προκαλέσει νεκρωτικές και ελκωτικές
βλάβες σε διάφορους ιστούς, στους ο-
ποίους περιλαμβάνονται ο βλεννογόνος
της στοματικής κοιλότητας και οι περιο-
δοντικοί ιστοί13,14,65. Θάνατοι έχουν πα-
ρατηρηθεί αποκλειστικά σε περιπτώσεις
ατυχημάτων και μετά την κατάποση
αγνώστων, αλλά προφανώς ιδιαίτερα
μεγάλων ποσοτήτων υπεροξειδίου του
υδρογόνου σε διαλύματα 30% έως 40%.
Οι τοξικές επιδράσεις σε αυτές τις περι-
πτώσεις οφείλονται στη διάβρωση της
γαστροοισοφαγικής οδού. Στην πράξη,
όμως, οι ποσότητες του υπεροξειδίου
του υδρογόνου οι οποίες χρησιμοποιού-
νται για τη λεύκανση των δοντιών είναι
πολύ μικρές, ώστε να προκληθούν τα
φαινόμενα που προαναφέρθηκαν. Δερ-
ματική τοξικότητα μπορεί να παρατηρη-
θεί, αλλά είναι μικρή, λόγω των σχετικά
μικρών ποσοτήτων και συγκεντρώσεων
λευκαντικών παραγόντων που χρησιμο-
ποιούνται κλινικά. Η ουρία, το προϊόν
διάσπασης του υπεροξειδίου του καρβα-
μιδίου, υπάρχει και φυσιολογικά στο
σώμα. Στις συγκεντρώσεις που χρησιμο-
ποιείται το υπεροξείδιο του καρβαμιδί-
ου για τη διαδικασία της λεύκανσης, η
παραγόμενη ποσότητα ουρίας δεν είναι
τοξική7. 

Μια από τις συχνότερα εμφανιζόμενες
ανεπιθύμητες ενέργειες της διαδικασίας
της λεύκανσης των δοντιών είναι ο ερε-
θισμός των μαλακών ιστών, όταν ο λευ-
καντικός παράγοντας έρθει σε επαφή με
αυτούς. Οι Almas και συν.66 μελέτησαν
την επίδραση της λεύκανσης στα ούλα,
με τη χρήση δισκαρίων και υπεροξειδίου
του καρβαμιδίου 10% για τρεις εβδομά-
δες (2-6 ώρες/ημέρα). Ερεθισμός των
ούλων δεν παρατηρήθηκε σε κανένα
ασθενή. Οι συγκεκριμένοι ερευνητές,
ωστόσο, κατασκεύασαν νάρθηκες, οι
οποίοι υπολείπονταν ελαφρώς σε σχέση
με το ύψος των ελεύθερων ούλων και
χρησιμοποίησαν υψηλού ιξώδους στρώ-
μα γέλης, ελαχιστοποιώντας  την επαφή
του λευκαντικού παράγοντα με τους μα-
λακούς ιστούς. 
Σύμφωνα με τους Browning και συν.52,
στο 34% των ασθενών παρουσιάστηκε
ερεθισμός των ούλων και στο 22% ερε-
θισμός του βλεννογόνου της στοματικής
κοιλότητας με τη χρήση υπεροξειδίου
του καρβαμιδίου 10% για 14 ημέρες.
Επίσης, παρατηρήθηκε θετική συσχέτι-
ση ερεθισμού ούλων και φαρυγγικής
κοιλότητας. Ο ερεθισμός της γλώσσας
παρατηρήθηκε κυρίως τις πρώτες ημέ-
ρες της διαδικασίας της λεύκανσης. Αυ-
τό πιθανότατα οφειλόταν στην τοποθέ-
τηση υπερβολικής ποσότητας λευκαντι-
κού παράγοντα στο νάρθηκα τις πρώτες
ημέρες λόγω έλλειψης εμπειρίας. Σύμ-
φωνα με προγενέστερη μελέτη των
Browning και συν.51, ερεθισμός των ού-
λων και ταυτόχρονη συνύπαρξη ευαι-
σθησίας των δοντιών παρατηρήθηκε στο
4,5% των ασθενών και ο ερεθισμός της
φαρυγγικής κοιλότητας αναφέρθηκε σε
ποσοστό 0,3%.
Οι Ziebolz και συν.50, στην προαναφερ-
θείσα εργασία τους, μελέτησαν τις επι-
δράσεις των υπεροξειδίου του καρβαμι-
δίου 20% και υπεροξειδίου του υδρογό-
νου 7,5% στα ούλα. Παρατήρησαν ερε-
θισμό, διαβρωτικές βλάβες και καυσαλ-
γία σε ποσοστά 78,6%, 41,1% και 67,9%,
αντίστοιχα. Δεν παρατηρήθηκε στατιστι-
κά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο
λευκαντικών παραγόντων. Σε όλες τις
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περιπτώσεις ο ερεθισμός ήταν ήπιος και
παρερχόταν μετά το πέρας της διαδικα-
σίας λεύκανσης.  
Ερεθισμός των μαλακών ιστών από το
υπεροξείδιο του υδρογόνου προκύπτει
πιο εύκολα όταν το επιθήλιο είναι πιο
λεπτό και πιο διαπερατό από το φυσιο-
λογικό. Αυτό μπορεί να συμβεί σε διά-
φορες περιπτώσεις, όταν υπάρχει φλεγ-
μονή (π.χ. λειχήνας), ή όταν το επιθήλιο
έχει ατροφήσει (π.χ. αντινεοπλασματική
χημειοθεραπεία ή παρατεταμένη ξηρο-
στομία). Σε τέτοιες περιπτώσεις θα  πρέ-
πει να αποφεύγεται η έκθεση σε χημικά
ερεθιστικά κάθε είδους14. 
Πολύ συχνά, επίσης, κατά την κατοίκον
λεύκανση, μπορεί το υλικό να διαφύγει
από το δισκάριο και να παραμείνει στην
αυχενική περιοχή, όπου η ροή σιέλου εί-
ναι μειωμένη, με συνέπεια το υλικό να
μην απομακρύνεται και να ερεθίζει τους
μαλακούς ιστούς. Ο ερεθισμός των ού-
λων -και των μαλακών ιστών γενικότε-
ρα- μπορεί να επιδεινωθεί με την αφυ-
δάτωση που προκύπτει εξαιτίας της επα-
φής των ιστών με την άνυδρη γλυκερίνη,
η οποία αποτελεί τη βάση στα πιο πολλά
υλικά της λεύκανσης14. 
Στην κατοίκον λεύκανση, η χρήση προϊ-
όντων λεύκανσης με μεγάλη συγκέντρω-
ση υπεροξειδίου του υδρογόνου αυξάνει
την πιθανότητα ερεθισμού των μαλακών
ιστών της στοματικής κοιλότητας. Υπο-
λείμματα του υλικού μπορούν, επίσης,
να παραμείνουν στα χέρια και να μετα-
φερθούν κατά λάθος σε άλλες περιοχές,
όπως π.χ. στους οφθαλμούς. Απαιτείται,
επομένως, ιδιαίτερη προσοχή από τους
ασθενείς, οι οποίοι πραγματοποιούν
λεύκανση κατοίκον, καθώς και αυστηρές
οδηγίες για τη σωστή χρήση και την
εφαρμογή της κατάλληλης ποσότητας
κάθε φορά από τον επιβλέποντα οδο-
ντίατρο14,67.  
Ο ερεθισμός του μαλακών ιστών μπορεί
να αποφευχθεί αν ελαχιστοποιηθεί η
επαφή του λευκαντικού παράγοντα με
αυτούς. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί εφό-
σον τοποθετηθεί ένα μικρό στρώμα υλι-
κού (π.χ. σύνθετης ρητίνης χαμηλού ιξώ-
δους) στο εκμαγείο στις παρειακές επι-

φάνειες των δοντιών που πρόκειται να
λευκανθούν. Στο νάρθηκα, επομένως, ο
οποίος θα έχει προκύψει από αυτό το
εκμαγείο, θα έχει δημιουργηθεί «αποθη-
κευτικός» χώρος για το λευκαντικό πα-
ράγοντα, με αποτέλεσμα να μην προω-
θείται τόσο εύκολα εκτός του δισκαρί-
ου49. Επιπλέον, η κατασκευή ενός νάρ-
θηκα, ο οποίος θα έρχεται σε επαφή με
όσο το δυνατόν μικρότερη επιφάνεια
των ούλων ελαχιστοποιεί την επαφή του
λευκαντικού παράγοντα με τους ιστούς
και μειώνει την πιθανότητα ερεθισμού
των ούλων.    
Κατά τη διαδικασία της λεύκανσης στο
ιατρείο, η σωστή απομόνωση των μαλα-
κών ιστών, με τη χρήση ενός λεπτού
στρώματος ρητινώδους υλικού σε επαφή
με τα ελεύθερα ούλα ή με τη χρήση ελα-
στικού απομονωτήρα, ελαχιστοποιεί την
επαφή του λευκαντικού παράγοντα με
τους μαλακούς ιστούς. Επιπλέον, επι-
βάλλεται η χρήση προστατευτικών γυα-
λιών τόσο από τον ασθενή όσο και από
τον οδοντίατρο68.  

Καρκινογένεση
Αναφορικά με την ανάπτυξη καρκινογέ-
νεσης από τη χρήση λευκαντικών παρα-
γόντων, από τα στοιχεία που υπάρχουν
μέχρι σήμερα στη βιβλιογραφία, δε φαί-
νεται να προκύπτει κάτι τέτοιο. Το υπε-
ροξείδιο του υδρογόνου έχει παρουσιά-
σει μεταλλαξιογόνο δράση in vitro, κλι-
νικά όμως δεν έχουν προκύψει στοιχεία
τα οποία να συνηγορούν υπέρ αυτής της
δράσης. Συνεπώς, η πιθανότητα δημι-
ουργίας προνεοπλασματικών ή νεοπλα-
σματικών βλαβών στο στοματικό βλεν-
νογόνο από το υπεροξείδιο του υδρογό-
νου φαίνεται να είναι ασήμαντη69. 

Συμπεράσματα
Το φαινόμενο των αντικρουόμενων
ερευνητικών δεδομένων των διάφορων
μελετών που εξετάζουν το ίδιο θέμα πα-
ρατηρείται έντονα και στο μέγεθος των
αρνητικών επιδράσεων, που έχουν οι
λευκαντικοί παράγοντες στους οδοντι-
κούς ιστούς, τον πολφό, τα επανορθωτι-

κά υλικά και τους μαλακούς ιστούς του
στόματος. Ακόμα κι αν θα θέλαμε να εν-
στερνιστούμε τα αισιόδοξα αποτελέσμα-
τα των μελετών εκείνων που δεν πιστο-
ποιούν ανεπιθύμητα συμβάματα, οφεί-
λουμε να είμαστε επιφυλακτικοί και
προσεκτικοί λόγω της ύπαρξης μελετών
που καταδεικνύουν το αντίθετο. Η σω-
στή επιλογή του περιστατικού, η εφαρ-
μογή πρωτοκόλλων ήπιων τεχνικών λεύ-
κανσης - τόσο από άποψη συγκέντρωσης
του λευκαντικού παράγοντα όσο και από
άποψη χρόνου εφαρμογής - η τήρηση
όλων των κανόνων ασφαλείας από τη δι-
κή μας πλευρά και από την πλευρά του
ασθενή είναι επιβεβλημένα μέτρα για
τον περιορισμό των κινδύνων που προα-
ναφέρθηκαν. Τέλος, είναι απαραίτητη η
ενημέρωση του ασθενή, πριν από την
έναρξη της λεύκανσης, για τις πιθανές
ανεπιθύμητες επιδράσεις.
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Περίληψη
Έχει αποδειχθεί ότι η διείσδυση των μικροβίων στα οδοντι-
νοσωληνάρια των μολυσμένων ριζικών σωλήνων (ρ.σ.) μπορεί
να φτάνει τα 150-250 μm. Έτσι, με σκοπό την απολύμανση αυ-
τών των ρ.σ., κατά τη χημικομηχανική επεξεργασία, θα πρέπει
να διευρύνονται τουλάχιστον κατά 250-300 μm σε σχέση με το
αρχικό τους εύρος. Όμως, είναι σαφές σήμερα ότι το αρχικό
εύρος των ρ.σ. δύσκολα μπορεί να προσδιορισθεί από τον
οδοντίατρο επειδή το μέγεθος του πρώτου εργαλείου που
σφηνώνει στο ρ.σ. δεν αντικατοπτρίζει ούτε αποτυπώνει το
πραγματικό αρχικό εύρος του στην ακρορριζική περιοχή. 
Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η
μελέτη της επίδρασης του βαθμού διεύρυνσης των ριζικών σω-
λήνων στην απολύμανσή τους και ο καθορισμός των παραγό-
ντων που βοηθούν τον οδοντίατρο στην ανεύρεση του τελικού
βαθμού διεύρυνσής τους.
Στην κλινική πράξη το τελικό εύρος της διεύρυνσης των ριζι-
κών σωλήνων καθορίζεται από το αρχικό τους εύρος. Ο προσ-
διορισμός του αρχικού εύρους ενός ρ.σ. γίνεται με τη συνεκτί-
μηση πολλών παραγόντων, όπως π.χ. του μήκους του, του σχή-
ματός του, της κάμψης του κ.ά. Βασική όμως προϋπόθεση εί-
ναι η απαλλαγή του σωλήνα αυτού από τις παρεμβολές της
οδοντίνης στο αυχενικό και μέσο τριτημόριο που προκαλούν
ψευδή απτική αίσθηση του εύρους. 

Summary
Width of root canal preparation: significance in Endodontic
Treatment
J. Arvaniti*, C. Sykaras**, Μ. Khabbaz*** 

It is well documented that the infection of dentinal tubules from
bacteria, is taking place into a depth of 150-250 μm. As a result, for
the disinfection of the root canals, the dentine walls must be,
mechanically, instrumented at a size, at least 250-300 μm bigger than
its initial one. However, there are many difficulties in order to
determine the real size and anatomy of the apical third of the root, in
vivo. The purpose of this review is to discuss the relation between the
size of instrumentation with the clearness, disinfection and shaping
of the root canals. 
All techniques used for shaping and cleaning, determine the final
size of instrumentation, according to the first which will bind in the
apical region. However, the basic principle is to prepare the coronal
and middle third of the root canal before “racking” the apical third
with a file, in order to determine the size of the apical constriction.
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Εισαγωγή 

Η χημικομηχανική επεξεργασία των ρι-
ζικών σωλήνων (ρ.σ.) είναι η διαδικασία
κατά την οποία πραγματοποιείται μηχα-
νική παρασκευή τους με τη βοήθεια ειδι-
κών μεταλλικών μικροεργαλείων, σε
συνδυασμό πάντα με διάφορα χημικά
διαλύματα. Η διαδικασία αυτή αποτελεί
μέρος της ενδοδοντικής θεραπείας και
επιτελείται με σκοπό τη διατήρηση φυσι-
κών δοντιών που, κυρίως, παρουσιάζουν
μη αντιστρεπτή βλάβη του πολφού ή και
των περιακρορριζικών ιστών. 
Αρκετά χρόνια πριν, ο Schilder1 είχε
ορίσει τους στόχους της χημικομηχανι-
κής επεξεργασίας με την πρόταση δύο
όρων, του καθαρισμού «cleaning» και
της μορφοποίησης «shaping» των ρ.σ. Ο
καθαρισμός του συστήματος των ριζικών
σωλήνων περιλαμβάνει την αφαίρεση
όλων των μικροβίων ή/και των παραγώ-
γων τους, των οργανικών ή ανόργανων
υπολειμμάτων, τα οποία πιθανόν να λει-
τουργήσουν ως θρεπτικό υλικό για την
ανάπτυξη μικροοργανισμών και, τέλος,
της μολυσμένης οδοντίνης. Η μορφοποί-
ηση αναφέρεται στη δημιουργία κατάλ-
ληλου χώρου εντός των ρ.σ., διευρύνο-
ντας ή παρασκευάζοντας τα τοιχώματά
τους χωρίς την αλλαγή του αρχικού σχή-
ματός τους ώστε να διευκολυνθεί ο χημι-
κός καθαρισμός και η τρισδιάστατη ερ-
μητική τους έμφραξη.
Ο καθαρισμός και η μορφοποίηση των

ρ.σ. πραγματοποιούνται ταυτόχρονα και
με τα ίδια εργαλεία και υλικά. Παρά
ταύτα τα κριτήρια για τη σωστή επίτευξη
του κάθε στόχου είναι διαφορετικά με-
ταξύ τους1,2. Παλαιότερα, δινόταν πολύ
μεγαλύτερη έμφαση στον καθαρισμό
των ρ.σ., με την έννοια της κατά το δυνα-
τόν απολύμανσής τους με ισχυρά χημικά
μέσα, ενώ η μορφοποίηση θεωρούνταν
απλώς ως μέσο για τη διευκόλυνση της
έμφραξης του συστήματος των ρ.σ.3-5.
Στις μέρες μας η μορφοποίηση του συ-
στήματος των ρ.σ. έχει αναγνωριστεί ως
ακρογωνιαίος λίθος της ενδοδοντικής
θεραπείας, με την έννοια ότι αποτελεί
προϋπόθεση τόσο για τον καθαρισμό,

όσο και για την ερμητική έμφραξή
τους6,7. Πιστεύεται δηλαδή ότι η σωστή
παρασκευή του ρ.σ. κατά μήκος και εύ-
ρος οδηγεί στην αφαίρεση της μολυσμέ-
νης οδοντίνης από τα τοιχώματά του και
επιτρέπει τη διείσδυση των διαλυμάτων
διακλυσμού μέχρι το ακρορριζικό τριτη-
μόριο, αλλά και την απρόσκοπτη τοπο-
θέτηση και συμπύκνωση του εμφρακτι-
κού υλικού. 
Το πρόβλημα που προκύπτει στην κλινι-
κή πράξη είναι ότι, ενώ η σωστή κατά
μήκος παρασκευή του ρ.σ. μπορεί να
επιτευχθεί με το συνδυασμό των πληρο-
φοριών που λαμβάνονται από διάφορες
πηγές – όπως από το αρχικό και ενδιά-
μεσο ακτινογράφημα της συγκεκριμένης
περίπτωσης και από τις συσκευές εντο-
πισμού ακρορριζίου- για τη σωστή κατ’
εύρος παρασκευή δεν υπάρχουν σαφή
κριτήρια.
Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής
ανασκόπησης είναι η μελέτη της επίδρα-
σης του βαθμού ή του εύρους διεύρυνσης
των ρ.σ. στην απολύμανσή τους και ο κα-
θορισμός των παραγόντων που βοηθούν
τον οδοντίατρο στην ανεύρεση του τελι-
κού βαθμού διεύρυνσής τους.

Κλινική σημασία 
του τελικού βαθμού 
διεύρυνσης του ρ.σ.
Στα τέλη της δεκαετίας του ’60 ο
Grossmann καθόριζε ως κανόνα ότι το
μέγεθος του τελικού ακρορριζικού εργα-
λείου, μετά τη χημικομηχανική επεξερ-
γασία, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο
κατά τρία μεγέθη από το μέγεθος του
πρώτου εργαλείου που σφηνώνει στο
ακρορρίζιο8. Όμως, οι περισσότεροι
σύγχρονοι ερευνητές συμφωνούν ότι πα-
ρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται
κατά τη χημικομηχανική επεξεργασία
των ρ.σ. με διάφορα μέσα ή τεχνικές, μι-
κρόβια, ανόργανα και οργανικά υπο-
λείμματα παραμένουν εντός αυτών μετά
το τέλος της7,9,10. Το ίδιο συμβαίνει και
με το οδοντινικό επίχρισμα (smear layer)
που σχηματίζεται κατά τη διάρκεια της
χημικομηχανικής επεξεργασίας και το

οποίο επικάθεται στα τοιχώματα εκείνα
που ήρθαν σε επαφή με τα εργαλεία πα-
ρασκευής του. Για την αφαίρεση του επι-
χρίσματος αυτού επιβάλλεται η χρήση
χηλικών παραγόντων, οι οποίοι όμως
δεν δρουν σε όλο το μήκος και εύρος των
σωλήνων10-12. Το αποτέλεσμα όλων των
προαναφερθέντων είναι ότι ο καθαρι-
σμός των ρ.σ., μετά το πέρας της χημικο-
μηχανικής τους επεξεργασίας, παραμέ-
νει ανεπαρκής στην κλινική πράξη. 
Η αδυναμία τέλειου καθαρισμού των
ρ.σ. είναι ακόμα πιο σημαντική σε άπολ-
φα δόντια με ή χωρίς περιακρορριζική
βλάβη όπου παρατηρείται η παρουσία
μικροβίων εντός αυτών. Στα δόντια αυτά
η παρουσία των μικροοργανισμών μετά
το τέλος της χημικομηχανικής επεξεργα-
σίας αποτελεί την αιτία παραμονής των
περιακρορριζικών βλαβών μετά την εν-
δοδοντική θεραπεία, ειδικά σε δόντια με
ατελή έμφραξη13,14. 
Από μελέτες δείχθηκε ότι στο ακρορρι-
ζικό τριτημόριο συσσωρεύονται τα πε-
ρισσότερα υπολείμματα και η μεγαλύτε-
ρη μάζα οδοντινικού επιχρίσματος μετά
τη χημικομηχανική επεξεργασία9,10,12.
Μ’ αυτό το δεδομένο, ο Simon το 1994
χαρακτήρισε την περιοχή αυτή ως «κρι-
τική ζώνη», προκειμένου να καταδείξει
τη σημασία της για την επιτυχή έκβαση
της ενδοδοντικής θεραπείας σε δόντια
με μολυσμένους ρ.σ.15 ((ΕΕιικκ.. 11)). Επιπλέον
έρευνες έχουν δείξει ότι στους ρ.σ. αυ-
τούς η διείσδυση των μικροβίων στα
οδοντινοσωληνάρια μπορεί να φτάσει τα
150-250 μm16-18.
Τα υγρά των διακλυσμών και ειδικότερα
το υποχλωριώδες νάτριο, παρά το ότι εί-
ναι γνωστή η αντισηπτική του δράση και
η ικανότητά του να διαλύει τα οργανικά
υπολείμματα, φαίνεται ότι δεν μπορεί να
ασκήσει τη δράση του σε στενούς ρ.σ. εί-
τε γιατί δεν μπορεί να προσεγγίσει όλο
το μήκος τους κατά τη διάρκεια των δια-
κλυσμών, είτε επειδή η ποσότητα που
φθάνει δεν είναι αρκετή19,20. Το ελάχι-
στο εύρος του ρ.σ. που επιτρέπει την εί-
σοδο των διαλυμάτων διακλυσμού μέχρι
το ακρορριζικό τριτημόριο κατά τη χημι-
κομηχανική επεξεργασία αποδείχθηκε
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εκείνο που αντιστοιχεί με το # 30-3521.
Επιπλέον, αναφέρεται ότι το οδοντινικό
επίχρισμα παρεμποδίζει22 ή καθυστε-
ρεί23 την είσοδο αντισηπτικών φαρμά-
κων στα οδοντινοσωληνάρια. Επομένως,
για την καλύτερη αντιμετώπιση των μι-
κροβίων των ρ.σ. και ιδιαίτερα αυτών
που εντοπίζονται στα οδοντινοσωληνά-
ρια, ταυτόχρονα με το χημικό καθαρι-
σμό, θα πρέπει η μηχανική παρασκευή
του ρ.σ. να απομακρύνει τη μολυσμένη
οδοντίνη κατά 250-300 μm τουλάχιστον,
περισσότερο από το αρχικό του εύρος. 
Ήδη από τη δεκαετία του ’70, κάποιοι
ερευνητές προτείνουν την αύξηση του
βαθμού (εύρους) διεύρυνσης των ριζι-
κών σωλήνων με σκοπό την επίτευξη κα-
λύτερης καθαρότητας. Έτσι, οι Coffae
και Brilliant το 1975 σε έρευνά τους επί
στενών και κεκαμμένων ριζικών σωλή-
νων διαπίστωσαν ότι η καθαρότητα ήταν

ανάλογη του βαθμού διεύρυνσής τους
στο ακρορριζικό τριτημόριο24. Επίσης οι
Parris και συν. αναφέρουν ότι η αύξηση
της ακρορριζικής παρασκευής κατά 2-4
εργαλεία μετά το τέλος της χημικομηχα-
νικής επεξεργασίας μειώνει την ποσότη-
τα των υπολειμμάτων και καταλείπει κα-
θαρότερους ριζικούς σωλήνες25. Σ’ αυτό
συμφωνούν και άλλοι ερευνητές οι οποί-
οι έδειξαν ότι η μεγάλη διεύρυνση των
μολυσμένων ρ.σ. οδηγεί σε σημαντική
μείωση του μικροβιακού τους φορτί-
ου26,27.
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η
διεύρυνση των ρ.σ. σε μεγαλύτερα μεγέ-
θη από τα συνηθισμένα, οδηγεί σε απο-
τελεσματικότερη απομάκρυνση των ορ-
γανικών και ανόργανων υπολειμμάτων,
της μολυσμένης οδοντίνης, αλλά και του
μικροβιακού φορτίου τους24-27. Κατ’ αυ-
τόν τον τρόπο τίθεται υπό αμφισβήτηση

η ισχύς του προαναφερθέντος κανόνα
που ορίζει τρία εργαλεία περισσότερα
από το πρώτο που σφηνώνει στο ακρορ-
ρίζιο. 
Από την άλλη πλευρά όμως, δεν μπο-
ρούν να παραγνωριστούν τα αποτελέ-
σματα ερευνών που αναφέρουν ότι η με-
γάλη ακρορριζική παρασκευή των ριζι-
κών σωλήνων, ιδίως αυτή που πραγματο-
ποιείται με τα ανελαστικά εργαλεία από
ανοξείδωτο χάλυβα, ενέχει τον κίνδυνο
πρόκλησης ιατρογενών συμβαμάτων,
όπως η δημιουργία βάθρου, μεταφοράς
του ακρορριζικού τρήματος, διάτρησης
κ.λπ. Ο Weine και συν., ήδη από το 1975,
έδειξαν ότι η παρασκευή στενών και κε-
καμμένων ριζικών σωλήνων, με τα προα-
ναφερθέντα εργαλεία, δύσκολα μπορεί
να υπερβεί το Νο 30 ή 35 χωρίς την πρό-
κληση συμβαμάτων28.
Η εισαγωγή στην κλινική πράξη των ερ-
γαλείων νικελίου-τιτανίου (Ni-Ti) έχει
εν μέρει δώσει λύση στο πρόβλημα αυτό.
Οι ιδιότητες του κράματος NiTi (υπερε-
λαστικότητα, μνήμη σχήματος κ.ά.) έ-
χουν καταστήσει δυνατή την παρασκευή
του ακρορριζικού τριτημορίου των ριζι-
κών σωλήνων σε μεγαλύτερο εύρος με
μεγαλύτερη ασφάλεια29,30. Ο Senia, στις
οδηγίες για τη χρήση του συστήματος ερ-
γαλείων NiTi «Lightspeed», προτείνει
την παρασκευή του ακρορριζικού τριτη-
μορίου του ρ.σ. σε μεγαλύτερα μεγέθη
εργαλείων απ  ό,τι συνήθως συστήνεται,
με το σκεπτικό ότι με το σύστημα αυτό
είναι εφικτή η παρασκευή του στο επιθυ-
μητό εύρος, με μικρότερο κίνδυνο πρό-
κλησης βάθρου, μετατόπισης ή διάτρη-
σης29.

Μέθοδοι καθορισμού 
του τελικού βαθμού 
παρασκευής των ρ. σ.
Προαναφέρθηκε ήδη ο κανόνας του
Grossmann8 που ορίζει το μέγεθος του
τελικού ακρορριζικού εργαλείου ο οποί-
ος αμφισβητήθηκε μετά από αρκετές ερ-
γαστηριακές έρευνες24-26. Μια σημαντι-
κή έρευνα ήταν αυτή του Walton που
απέδειξε ότι η παρασκευή των ρ.σ. κατά
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Εικ. 1: Το ακρορριζικό τριτημόριο έχει χαρακτηριστεί ως «κριτική ζώνη», δεδομένου
ότι σ’ αυτό παρατηρείται συχνότερα η παρουσία υπολειμμάτων, οδοντινικού επιχρί-
σματος και μικροοργανισμών μετά το τέλος της χημικομηχανικής επεξεργασίας.
Α. Φωτογραφία μονόρριζου δοντιού μετά τη χημικομηχανική επεξεργασία του ρ.σ. Β.
Μικροφωτογραφία της ακρορριζικής περιοχής του ρ.σ., με Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο
Σάρωσης, όπου φαίνεται ότι η οδοντίνη είναι καλυμμένη με οδοντινικό επίχρισμα
(Χ1000). Γ. Μικρόβια που βρέθηκαν στο ακρορριζικό τριτημόριο του ρ.σ. (Χ5000).
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τρία μεγέθη μεγαλύτερα από το πρώτο
εργαλείο που σφηνώνει στο ακρορρίζιο,
δεν οδηγεί σε πλήρη απομάκρυνση των
οργανικών υπολειμμάτων και των βα-
κτηρίων31. Στις μέρες μας έχει επίσης
καταστεί σαφές, ότι η μέθοδος καθορι-
σμού του βαθμού της τελικής ακρορριζι-
κής παρασκευής με μόνο κριτήριο το μέ-
γεθος του πρώτου εργαλείου που σφη-
νώνει στο ακρορρίζιο είναι λανθασμένη,
διότι δεν λαμβάνεται υπόψη η περιπλο-
κότητα της ανατομίας του συστήματος
των ριζικών σωλήνων, θέμα που θα συ-
ζητηθεί στη συνέχεια. 
Ένας άλλος κλινικός κανόνας που ανα-
φερόταν παλαιότερα στην Ενδοδοντία
είναι ότι η διεύρυνση του ρ.σ. θα πρέπει
να σταματάει όταν διαπιστώνεται η
ύπαρξη λευκών ρινισμάτων στις αύλακες
των μικροεργαλείων, που αποδεικνύουν
την καθαρότητά του32. Πλην όμως και ο
κανόνας αυτός δεν ακολουθείται πλέον
στην κλινική πράξη επειδή δεν είναι σα-
φές ούτε το τριτημόριο προέλευσης των
ρινισμάτων ούτε αν προέρχονται από το
σύνολο των τοιχωμάτων του ριζικού σω-
λήνα. Πράγματι, έχει δειχθεί ότι τα μι-
κροεργαλεία δεν παρασκευάζουν όλα
τα τοιχώματα των ρ.σ. λόγω της πολυ-
πλοκότητας της ανατομίας τους, ιδιαίτε-
ρα σε ρ.σ. ωοειδούς διατομής12,30,33,34

((ΕΕιικκ.. 22)). Έτσι, τα λευκά ρινίσματα μπο-
ρεί να προέρχονται από ένα ή δύο τοι-
χώματα του ριζικού σωλήνα, ενώ κάποι-
ες άλλες οδοντινικές επιφάνειες ή πε-
ριοχές παραμένουν ανεπεξέργαστες μη-
χανικά35 ((ΕΕιικκ.. 33)).
Από την άλλη πλευρά, η εισαγωγή στην
κλινική πράξη των μηχανοκινούμενων
συστημάτων NiTi έχει οδηγήσει σε
εδραίωση της παρασκευής των ριζικών
σωλήνων, κυρίως, με την τεχνική βάσει
της οποίας η διεύρυνση αρχίζει από το
μυλικό προς το ακρορριζικό τριτημόριο
(τεχνική crown-down), ενώ ακολουθεί-
ται για κάθε σύστημα εργαλείων συγκε-
κριμένο πρωτόκολλο που ορίζεται από
τον κατασκευαστή. Τα περισσότερα
πρωτόκολλα καθορίζουν ως κύριο α-
κρορριζικό εργαλείο το #30, ενώ υπάρ-
χουν και συστήματα στα οποία καθορί-

ζεται ότι σε στενούς ριζικούς σωλήνες η
ακρορριζική παρασκευή πρέπει να στα-
ματάει στο #20-25 (π.χ. σύστημα GT,
ProTaper κ.ά.). Κάτι τέτοιο ενώ συμφω-
νεί με την αρχή του Schilder1 που υπο-
στηρίζει ότι το ακρορριζικό πέρας της
παρασκευής του πρέπει να διατηρείται
κατά το δυνατόν μικρότερο, έρχεται σε
αντίθεση με τα αποτελέσματα σύγχρο-
νων μελετών21, σύμφωνα με τις οποίες,
προκειμένου να είναι αποτελεσματική η
διείσδυση των υγρών των διακλυσμών
μέχρι το ακρορρίζιο, θα πρέπει το εύρος
της ακρορριζικής παρασκευής να αντι-
στοιχεί σε κύριο ακρορριζικό εργαλείο
τουλάχιστον #30-35. 
Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι
δεν είναι δυνατόν να υπάρξει κάποιο
πρωτόκολλο που να καθορίζει το βαθμό
διεύρυνσης των ριζικών σωλήνων για
όλες τις περιπτώσεις. Όμως, ο καθορι-
σμός του εύρους ή της διαμέτρου του ρ.σ.
πριν την έναρξη της χημικομηχανικής
επεξεργασίας, που αποτελεί παραμελη-
μένη κλινική πράξη σήμερα, παραμένει
στις προτιμήσεις όλων των συγγραφέων
καθώς αποτελεί τη βάση για την ανεύρε-
ση του τελικού ακρορριζικού εργαλεί-
ου36.
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Εικ. 2: Α. Σε εγκάρσια τομή τόσο του δοντιού όσο και του μικροεργαλείου εντός αυ-
τού, γίνεται φανερό ότι είναι δύσκολη η μηχανική επεξεργασία όλων των τοιχωμάτων
του ρ.σ. λόγω του ωοειδούς σχήματος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το εργαλείο εφά-
πτεται στα τοιχώματα του ρ.σ. που καθορίζουν τη μικρή διάμετρό του. Β. Μικροφω-
τογραφία με Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης που δείχνει ανεπεξέργαστη οδοντί-
νη του πλάγιου τοιχώματος ριζικού σωλήνα ωοειδούς σχήματος (κάτω μέρος) ενώ η
οδοντίνη που έχει επεξεργασθεί είναι καλυμμένη με οδοντινικό επίχρισμα (άνω μέ-
ρος) (Χ1000).

A B

Εικ. 3: Σε επιμήκη τομή ενός θεραπευ-
μένου δοντιού φαίνεται η αναστόμωση
των ρ.σ. που περιέχει πολφικά υπο-
λείμματα (βέλος) τα οποία δεν αφαι-
ρέθηκαν με τη διαδικασία της χημικο-
μηχανικής επεξεργασίας.



Καθορισμός του αρχικού
εύρους των ρ. σ. 
στην κλινική πράξη
Στη βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές
μορφομετρικές μελέτες με μέσες τιμές
διαστάσεων των ρ.σ., στην ακρορριζική
περιοχή, για όλες τις ομάδες των δο-

ντιών37-42. Ορισμένες από τις μελέτες
αυτές χρησιμοποιήθηκαν από διάφο-
ρους συγγραφείς για να καθορισθεί το
τελικό εύρος της ακρορριζικής παρα-
σκευής ανά ομάδα δοντιών στην κλινική
πράξη. Έτσι ο Grossmann43 το 1986
προτείνει την ακρορριζική διεύρυνση
των κεντρικών τομέων της άνω γνάθου
μέχρι το μέγεθος 80-90, των πλάγιων το-
μέων μέχρι 70-80 κ.ο.κ ((ΠΠίίνναακκααςς 11)).
Αντίθετα οι Glickman και Dumsha το
199744 προτείνουν διαφορετικά και σε
αρκετές περιπτώσεις μικρότερα μεγέθη,
ακρορριζικής διεύρυνσης για κάθε δόντι
λαμβάνοντας υπόψη την παρουσία κε-
καμμένων ρ.σ. ((ΠΠίίνναακκααςς 22)). Οι διαφορές
που παρατηρούνται στους παρατιθέμε-
νους πίνακες ίσως να οφείλονται στο γε-
γονός ότι οι τιμές που δίνονται από τις
μορφολογικές μελέτες για το αρχικό εύ-
ρος των ρ.σ. στο ακρορριζικό τριτημό-
ριο, διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με
την ομάδα των δοντιών, την ηλικία, τους
ερευνητές, τη μεθοδολογία έρευνας κ.ά.
Το γεγονός αυτό δυσκολεύει τη δυνατό-
τητα καθορισμού του αρχικού εύρους
των ρ.σ. στην κλινική πράξη. Επιπλέον,
οι μέσες τιμές που δίνονται από τις προ-
αναφερθείσες μελέτες δεν βοηθούν στην
εντόπιση της πολύπλοκης ανατομίας των
ριζικών σωλήνων στο κρίσιμο ακρορρι-
ζικό τριτημόριο. Επομένως, οι πίνακες
αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν μό-
νο ενδεικτικά, δεδομένων των πολυά-
ριθμων ανατομικών διακυμάνσεων που
παρατηρούνται στην κλινική πράξη.

Παράγοντες που 
επηρεάζουν το σωστό
προσδιορισμό του αρχικού
εύρους του ρ.σ.
στην κλινική πράξη

Η πιο κλασική μέθοδος προσδιορισμού
του αρχικού εύρους του ριζικού σωλήνα
είναι αυτή βάσει του μεγέθους του πρώ-
του εργαλείου που σφηνώνει στο ακρορ-
ρίζιο. Σήμερα η ορθότητα αυτού του κα-
νόνα έχει αμφισβητηθεί από μελέτες που
δείχνουν ότι το πρώτο εργαλείο που

σφηνώνει δεν αντιστοιχεί επακριβώς
στη διάμετρο ή στο εύρος του ακρορριζι-
κού τμήματος του ριζικού σωλήνα32,45. Η
διαφορά ανάμεσα στη διάμετρο του
πρώτου εργαλείου που σφηνώνει και στο
πραγματικό εύρος του ακρορριζικού τρι-
τημορίου του ριζικού σωλήνα μπορεί να
οφείλεται στους εξής παράγοντες:

11..  ΑΑρρχχιικκήή  κκωωννιικκόόττηητταα  ττοουυ  ρρ..σσ..
Κατά την πορεία του πρώτου εργαλείου
προς το ακρορρίζιο αν η αρχική κωνικό-
τητα του σωλήνα στο αυχενικό ή/και στο
μέσο τριτημόριο είναι μικρότερη από την
κωνικότητα του εργαλείου αυτού ή εάν
υπάρχουν παρεμβολές της οδοντίνης λό-
γω ενασβεστίωσης, π.χ. στο στόμιό του,
μπορεί να δημιουργηθεί στον κλινικό
λανθασμένα η εντύπωση της ενσφήνω-
σης του εργαλείου στην ακρορριζική πε-
ριοχή ενώ, τις περισσότερες φορές, η διά-
μετρός του είναι μεγαλύτερη33 ((ΕΕιικκ..  44)).
Σε κάθε περίπτωση λοιπόν συνιστάται η
προπαρασκευή του στομίου του ρ.σ. για
την αφαίρεση των παρεμβολών αλλά και
η διεύρυνση του μυλικού και μέσου τμή-
ματος του ρ.σ., καθώς και η επίτευξη
ανεμπόδιστης πορείας των εργαλείων
προς το ακρορρίζιο περιορίζοντας τις
οποιεσδήποτε παρεμβολές και αντιστά-
σεις που δυσκολεύουν το χειρισμό
τους46,47. Συγκριτικές έρευνες απέδει-
ξαν ότι το εύρος του ακρορριζικού τριτη-
μορίου του ρ.σ. εμφανίζεται μεγαλύτερο
κατά 1-2 μεγέθη μετά την προπαρα-
σκευή του αυχενικού και του μέσου τρι-
τημορίου47,48. 
Εναλλακτική λύση, όχι προτιμητέα, απο-
τελεί η χρήση ειδικών εργαλείων που
δεν έχουν κωνικότητα για τη μέτρηση
του εύρους των ρ.σ. πριν την έναρξη της
χημικομηχανικής επεξεργασίας. Έρευ-
να έδειξε ότι η μέτρηση του εύρους του
ρ.σ. στο ακρορρίζιο με τα προαναφερθέ-
ντα εργαλεία ανταποκρίνεται καλύτερα
στην πραγματική του διάμετρο και απο-
δίδει σημαντικά καλύτερα αποτελέσμα-
τα από εκείνη που πραγματοποιείται με
τα κλασικά εργαλεία κωνικότητας 2%
επειδή αποφεύγονται οι παρεμβολές
των τοιχωμάτων των ρ.σ.49.
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22..  ΣΣχχήήμμαα  δδιιααττοομμήήςς  κκααιι  μμέέγγεεθθοοςς  ττοουυ  ρρ..σσ..
Είναι πλέον σαφές ότι η ακτινογραφική
εικόνα των ρ.σ. απεικονίζει μόνο την εγ-
γύς-άπω διάσταση αυτών, και με τον
τρόπο αυτό δεν αντικατοπτρίζει το
πραγματικό σχήμα της διατομής τους.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί
ότι η πραγματική διάμετρος του ρ.σ. στο
ακρορριζικό τριτημόριο είναι, σχεδόν
πάντα, μεγαλύτερη από εκείνη που εμ-
φανίζεται στο αρχικό ακτινογράφημα,
ειδικά στην παρειο-γλωσσική διεύθυν-

ση50. Το σχήμα της διατομής ενός ριζι-
κού σωλήνα, ειδικά στην κρίσιμη ακρορ-
ριζική περιοχή, μπορεί να είναι (α) κυ-
κλικό, οπότε συμπίπτουν η μέγιστη και η
ελάχιστη διάμετρος, (β) ωοειδές, οπότε
η μέγιστη διάμετρος είναι μεγαλύτερη
από την ελάχιστη, (γ) επιμηκυσμένο ωο-
ειδές, οπότε η μέγιστη διάμετρος είναι
ακόμα μεγαλύτερη από την ελάχιστη, (δ)
ταινιοειδές, οπότε η μέγιστη διάμετρος
είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από την
ελάχιστη και (ε) ακαθόριστο ή ανώμα-
λο42,51. Αξίζει να αναφερθεί, ότι στα αν-
θρώπινα δόντια που εξετάσθηκαν από
δύο ερευνητές το σχήμα του ρ.σ. πολύ
κοντά στην ακρορριζική στένωση, σε λί-
γες περιπτώσεις ήταν στρογγυλό ενώ
στην πλειονότητά τους οι σωλήνες είχαν
ωοειδή διατομή στην ίδια θέση42,52. 
Είναι ευνόητο ότι στους ριζικούς σωλή-
νες με κυκλική διατομή είναι εύκολος ο
προσδιορισμός του αρχικού τους εύρους
((ΕΕιικκ..  44)). Στους υπόλοιπους ρ.σ., με τη
βοήθεια της απτικής αίσθησης και των
κατάλληλων εργαλείων είναι δυνατόν να
προσδιοριστεί η ελάχιστη διάμετρος του
ριζικού σωλήνα, όχι όμως και η μέγιστη
((ΕΕιικκ..  22AA)). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, στις πε-

ριπτώσεις αυτές, είναι σίγουρο ότι το
πρώτο εργαλείο που σφηνώνει στο
ακρορρίζιο δεν ανταποκρίνεται στο
πραγματικό εύρος του ρ.σ. αλλά είναι μι-
κρότερο, γεγονός με ιδιαίτερη κλινική
σημασία.
Αρκετές μελέτες εξέτασαν το μέγεθος
του ριζικού σωλήνα στην ακρορριζική
στένωση37-40,51,52. Τα αποτελέσματα των
ερευνών αυτών δεν συμφωνούν μεταξύ
τους επειδή υπάρχουν μεγάλες διαφορές
στην ηλικία, στις ομάδες των δοντιών,
στις τεχνικές, στο βαθμό κάμψης των
εξεταζόμενων ριζών κ.ά. Όμως θα πρέ-
πει ιδιαίτερα να τονισθεί ότι μόνο σε μία
εργασία εντοπίσθηκε διάμετρος της τά-
ξεως των 200-250 μm που αντιστοιχεί με
μέγεθος εργαλείου 20-25 και αυτό σε
γομφίους της άνω γνάθου. Σε όλες τις
υπόλοιπες έρευνες η διάμετρος των ρ.σ.
στην ίδια θέση ήταν μεγαλύτερη και κυ-
μαινόταν από 200 έως 700 μm37-40,47,51,52. 
Τα προαναφερθέντα έχουν άμεση επί-
πτωση στην επιλογή του πρώτου εργα-
λείου, κατά τη χημικομηχανική επεξερ-
γασία, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση
της μηχανικής παρασκευής του ρ.σ.
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A

Β

Εικ. 4: Το εργαλείο σφηνώνει στις πα-
ρεμβολές της οδοντίνης του αυχενικού
ή του μέσου τριτημορίου δίνοντας την
ψευδή απτική αίσθηση της ενσφήνω-
σης στο ακρορρίζιο ενώ το μέγεθός του
είναι μικρότερο στο συγκεκριμένο τρι-
τημόριο. Α. Επιμήκης τομή. Β. Εγκάρ-
σια τομή.

Εικ. 5: Παρατηρούνται δύο ρ.σ. με στρογγυλή διατομή όπου το εργαλείο εφαρμόζει,
σχεδόν, σε όλα τα τοιχώματα.



33..  ΜΜήήκκοοςς  ττοουυ  ρρ..σσ..
Η αντίσταση ή η πίεση που ασκείται στα
μικροεργαλεία από τα τοιχώματα του
ρ.σ. είναι ανάλογη του μήκους του. Σε
έναν μεγάλου μήκους ρ.σ., η αντίσταση
που ασκείται στο εργαλείο είναι τέτοια,
που μπορεί να επηρεάσει την απτική αί-
σθηση του κλινικού στην προσπάθειά
του να προσδιορίσει το αρχικό εύρος
του σωλήνα53. Επίσης η πιθανότητα πα-
ρουσίας προεξοχών, ανωμαλιών των τοι-
χωμάτων ή και πολφόλιθων κατά μήκος
του σωλήνα είναι μεγαλύτερη όταν ο σω-
λήνας αυτός είναι μεγάλου μήκους με
αποτέλεσμα ο κλινικός να έχει ψευδή
απτική αίσθηση του εύρους. Στις περι-
πτώσεις αυτές συνιστάται να προηγείται
η διεύρυνση του μυλικού και μέσου τρι-
τημορίου του ρ.σ. όπως προαναφέρθηκε. 

44..  ΚΚάάμμψψηη  ττοουυ  ρρ..σσ..
Η κάμψη του ρ.σ. αυξάνει τις αντιστά-
σεις που ασκούνται από τα τοιχώματά
του στο εργαλείο κατά την πορεία του
προς το ακρορρίζιο, αλλά και επηρεάζει
την απτική αίσθηση του κλινικού. Μεγα-
λύτερες είναι οι αντιστάσεις όταν υπάρ-
χει κάμψη με μεγάλη γωνία και μικρή
ακτίνα κάμψης ή όταν παρατηρούνται
πολλαπλές κάμψεις της ρίζας45. Η αρχι-
κή διεύρυνση του μυλικού και του μέσου
τμήματος του ρ.σ. και στην περίπτωση
αυτή βοηθάει τον κλινικό να προσδιορί-
σει με μεγαλύτερη ακρίβεια το αρχικό
εύρος του ρ.σ. στην ακρορριζική περιο-
χή. 

Συζήτηση

Πολυάριθμες είναι οι εργασίες που
έχουν ασχοληθεί με τα εργαλεία, τα χη-
μικά μέσα, τη θέση όπου θα πρέπει να
τερματίσει η παρασκευή και άλλα πολλά
σημεία της χημικομηχανικής επεξεργα-
σίας των ρ.σ., ενώ σπάνιες είναι οι μελέ-
τες που ασχολούνται με τη διάμετρο που
πρέπει να έχει ένας ρ.σ. μετά την πλήρη
παρασκευή του29,53. 
Γενικά, στη βιβλιογραφία συναντά κα-
νείς δύο κύριες τάσεις που καθορίζουν
το εύρος του ρ.σ. μετά το τέλος της χημι-

κομηχανικής επεξεργασίας. Η πρώτη
υποστηρίζει ότι η ακρορριζική παρα-
σκευή θα πρέπει να παραμένει όσο το
δυνατόν μικρότερη1,54 ειδικά στους κε-
καμμένους και η άλλη υποστηρίζει ότι η
παρασκευή του ακρορριζικού τριτημορί-
ου των ρ.σ. θα πρέπει να υπερβεί το κλα-
σικό εύρος που αποκτάται συνήθως με
τη διεύρυνση κατά 3 μεγέθη μεγαλύτερα
του αρχικού27,55-58.
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα υ-
πάρχουν και στις δύο τάσεις. Στην περί-
πτωση της μικρής ακρορριζικής παρα-
σκευής ο κίνδυνος συμβαμάτων, όπως η
μετατόπιση του ακρορριζικού τμήματος
(α.τ.) και η έξοδος υγρών διακλυσμού
και υλικών έμφραξης προς τους περια-
κρορριζικούς ιστούς, παραμένει μικρός.
Όμως, υπάρχουν μειονεκτήματα που
εντοπίζονται στην προβληματική απολύ-
μανση του ρ.σ. λόγω αφαίρεσης μικρότε-
ρης ποσότητας μολυσμένης οδοντίνης
αφενός, και αφετέρου λόγω δυσκολίας
των υγρών διακλυσμού και των αντιση-
πτικών φαρμάκων να φτάσουν σε  όλο
του μήκους εργασίας. Τα πλεονεκτήμα-
τα της δεύτερης τάσης είναι η αφαίρεση
μεγαλύτερης ποσότητας μολυσμένης
οδοντίνης και η καλύτερη είσοδος των
υγρών διακλυσμού στην ακρορριζική πε-
ριοχή, ενώ τα μειονεκτήματα αφορούν
στην πρόκληση των προαναφερθέντων
συμβαμάτων36. 
Για την αντιμετώπιση των μειονεκτημά-
των της μικρής ακρορριζικής διεύρυνσης
προτείνεται η παρασκευή με μεγαλύτερη
κωνικότητα59 επειδή πιστεύεται ότι η
ποιότητα της μορφοποίησης και του κα-
θαρισμού ενός ρ.σ. εξαρτάται και από το
κωνικό σχήμα του εκτός από το εύρος
της παρασκευής60. Η εισαγωγή και χρη-
σιμοποίηση στην κλινική πράξη των μη-
χανοκίνητων εργαλείων έφερε νέα δε-
δομένα στη χημικομηχανική επεξεργα-
σία κυρίως λόγω των μηχανικών ιδιοτή-
των τους αλλά και του σχεδιασμού τους.
Τα περισσότερα συστήματα έχουν ποικί-
λες κωνικότητες 4, 6, 8, 10 και 12 %. Αυ-
τό έχει μεγάλη κλινική σημασία επειδή η
παρασκευή του ακρορριζικού τριτημορί-
ου ενός ρ.σ. με εργαλείο κωνικότητας

9% (π.χ. ProTaper F3) που έχει μέγεθος
30 κατά ISO στην άκρη του, αντιστοιχεί
με παρασκευή #39, #48 και #57 σε από-
σταση 1, 2 και 3 χιλ. από το μήκος έργα-
σίας. Η ίδια παρασκευή με μια κλασική
ρίνη #30 και κωνικότητας 2% αντιστοι-
χεί σε #32, #34 και #36 στις ίδιες απο-
στάσεις από το μήκος εργασίας. Η αυξη-
μένη κωνικότητα διευκολύνει σε πολύ
μεγάλο βαθμό τη δράση των υγρών δια-
κλυσμού και παίζει σημαντικό ρόλο στην
καλύτερη απολύμανση των ρ.σ. γενικά,
και της ακρορριζικής «κριτικής ζώνης»
ειδικότερα59. 
Για την αντιμετώπιση των μειονεκτημά-
των της μεγάλης διεύρυνσης συστήνεται
η χρήση εργαλείων από κράμα Νικελί-
ου- Τιτανίου που προκαλούν λιγότερα
συμβάματα61. 
Προς το παρόν η αντιπαράθεση μεταξύ
των υποστηρικτών της μιας ή της άλλης
τάσης παραμένει και ίσως στο μέλλον,
μετά από πρόσθετη έρευνα, φανεί ποία
τάση θα επικρατήσει τελικά. 
Προσωπική άποψή μας είναι ότι η κατά-
σταση του πολφού και των περιακρορρι-
ζικών ιστών μπορεί να συμβάλει στον
καθορισμό της τάσης που πρέπει να ακο-
λουθήσει ο οδοντίατρος. Έτσι, στις πε-
ριπτώσεις δοντιών με ζωντανό πολφό,
όπου δεν παρατηρείται μόλυνση των
ρ.σ., η διεύρυνση του ακρορριζίου του-
λάχιστον κατά 3 μεγέθη περισσότερο
από το αρχικό θεωρείται σωστή κλινική
επιλογή εφόσον το τελικό ακρορριζικό
εργαλείο αντιστοιχεί με το # 30 τουλάχι-
στον21. Τούτο ισχύει εφόσον προηγηθεί
η παρασκευή του αυχενικού και του μέ-
σου τριτημορίου του ρ.σ. έτσι ώστε να
«αποτυπωθεί» καλύτερα το αρχικό του
εύρος45-49.
Στις περιπτώσεις όπου παρατηρείται μό-
λυνση του ρ.σ. αναφέρθηκε ότι τα μικρό-
βια μπορούν να εισβάλλουν σε βάθος
150-250 μm εντός των οδοντινοσωληνα-
ρίων. Η εξάλειψη αυτών των μικροβίων
μπορεί να γίνει με τη μηχανική αφαίρε-
ση της μολυσμένης οδοντίνης εφόσον ο
ρ.σ. θα διευρυνθεί κατά 300 μm περίπου
σε σχέση με την αρχική του διάμετρο.
Αυτό σημαίνει ότι, αν το πρώτο εργαλείο
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που σφηνώνει ακρορριζικά είναι το #15
(διάμετρος στην κορυφή του =150 μm),
το κύριο ή τελικό ακρορριζικό εργαλείο
θα πρέπει να είναι το #40-45 (διάμετρος
400-450 μm). Πράγματι, έρευνες απέδει-
ξαν ότι σε μολυσμένους ριζικούς σωλή-
νες η χημικομηχανική τους παρασκευή
μέχρι το μέγεθος 40-45 μειώνει σημαντι-
κά τον αριθμό των μικροοργανισμών
που τους αποικίζουν επειδή ταυτόχρονα
με την αφαίρεση της μολυσμένης οδοντί-
νης, γίνεται πιο εύκολη η πρόσβαση των
διαλυμάτων διακλυσμού στην ακρορρι-
ζική περιοχή26,62,63. Επομένως, στις πε-
ριπτώσεις μολυσμένων ρ.σ. ο βασικός
κανόνας των τριών εργαλείων, που προ-
αναφέρθηκε, θα πρέπει να διατυπωθεί
όπως περιγράφουν οι Johnson και
Noblett το 2009 οι οποίοι υποστηρίζουν
ότι το εύρος της τελικής παρασκευής του
ρ.σ. θα πρέπει να καθορίζεται από το
αρχικό του εύρος στην ακρορριζική πε-
ριοχή προσθέτοντας τρία έως πέντε με-
γαλύτερα μεγέθη ανάλογα με την κάμψη
του58. Τα προαναφερθέντα βρίσκουν
υποστήριξη και από τις μορφομετρικές
μελέτες του εύρους των ρ.σ. στην ακρορ-
ριζική περιοχή επειδή, όπως προανα-
φέρθηκε, πολύ κοντά στην ακρορριζική
στένωση στην πλειονότητά τους έχουν
ωοειδές σχήμα42,52 και το πρώτο εργα-
λείο που σφηνώνει στην ίδια περιοχή
«αποτυπώνει» τη μικρή διάμετρο της ωο-
ειδούς διατομής. 
Αυτονόητο είναι ότι εφόσον ο ρ.σ. είναι
ευθύς, τότε δεν αναμένονται προβλήμα-
τα κατά τη μηχανική του επεξεργασία με
εργαλεία που έχουν μεγάλα μεγέθη.
Όμως στους κεκαμμένους ρ.σ. είναι σί-
γουρο ότι θα προκύψουν συμβάματα, ει-
δικά όταν χρησιμοποιούνται εργαλεία
από ανοξείδωτο χάλυβα7,28. Άρα, για
την επίτευξη αυτού του εύρους μηχανι-
κής παρασκευής στους κεκαμμένους
ρ.σ., επιβάλλεται η χρήση των εργαλείων
Νi-Τi, χειρός ή/και μηχανοκίνητων, που
αλλοιώνουν πολύ λιγότερο το αρχικό
σχήμα των ρ.σ. συγκριτικά με τα κλασι-
κά εργαλεία64,65. 

Συμπεράσματα 

1. Ο βαθμός ή το εύρος της παρασκευής
του ριζικού σωλήνα έχει αντίστροφα
αναλογική σχέση με το περιεχόμενό
του στο τέλος της χημικομηχανικής
επεξεργασίας (μικροβιακό φορτίο,
οργανικά υπολείμματα κ.α.), ειδικά
στο ακρορριζικό τριτημόριο. 

2. Υπάρχει επιτακτική ανάγκη για μια
σημαντική αλλά, συνήθως, παραμελη-
μένη κλινική πράξη η οποία συνίστα-
ται στον καθορισμό του αρχικού εύ-
ρους ή της διαμέτρου του ρ.σ. στο
ακρορριζικό τριτημόριο, πριν την
έναρξη της χημικομηχανικής επεξερ-
γασίας. Αυτό επιτυγχάνεται με τον
καθορισμό του πρώτου εργαλείου που
θα σφηνώσει στο ακρορρίζιο. 

3. Για τον καθορισμό του πρώτου
ακρορριζικού εργαλείου θα πρέπει
πρώτα να αφαιρούνται οι παρεμβολές
από το αυχενικό και το μέσο τριτημό-
ριό του.

4. Το ελάχιστο μέγεθος του κύριου α-
κρορριζικού εργαλείου, ακόμα και
στην περίπτωση πολύ στενών ρ.σ., θα
πρέπει να είναι το #30-35 κατά ISO.

5. Στην επιλογή του βαθμού διεύρυνσης
του ριζικού σωλήνα καθοριστική ση-
μασία έχει η μελέτη της ιδιαίτερης
ανατομίας του, προκειμένου να απο-
φευχθεί η πρόκληση ιατρογενών συμ-
βαμάτων.
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Αργυρία, Τοπική μετάλλωση αργύρου – Argyria Γκριζοκύανη
δυσχρωμία του δέρματος και του στοματικού βλεννογόνου
από παρατεταμένη έκθεση σε άργυρο. Στην ενδοδοντολογία, ο
όρος χρησιμοποιείται για τον χαρακτηρισμό της δυσχρωμίας
του στοματικού βλεννογόνου η οποία εκδηλώνεται συνήθως
λόγω της επαφής κώνων αργύρου, αμαλγάματος και εμφρα-
κτικών υλικών που περιέχουν άργυρο, με τους υποβλεννογό-
νιους ιστούς.

Αρπάγη – Clamp Μεταλλικός ή πλαστικός συγκρατητήρας του
ελαστικού απομονωτήρα στον αυχένα του δοντιού.

Αρπαγοφόρος – Rubber dam clamp forcer  Ειδική λαβίδα με την
οποία συλλαμβάνονται, μεταφέρονται και τοποθετούνται οι αρ-
πάγες στη μύλη του δοντιού.

Ατελής αδαμαντινογένεση – Amelogenesis imperfecta Ομάδα
κληρονομικών ανωμαλιών δομής της αδαμαντίνης, που αφορά
στην αρχιτεκτονική κατασκευή των αδαμαντινικών πρισμά-
των (υποώριμη μορφή), στην εναπόθεση του οργανικού υπο-
στρώματος (υποπλαστική μορφή) ή στην ενασβεστίωση της
αδαμαντίνης (υπενασβεστιωμένη μορφή).
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Σηματοδοτικό σύστημα Notch

Ανοσοϊστοχημική ανίχνευση του υποδοχέα
Notch 1 και των μεταγραφικών παραγόντων

HES 1 και ΗES 5 σε περιακρορριζικές κύστεις
EE..  ΜΜέέλλιιοουυ**,,  ΝΝ..  ΚΚεερρεεζζοούύδδηηςς****,,  ΚΚ..  ΤΤόόσσιιοοςς******

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

σηματοδοτικό σύστημα Notch, επιθήλιο, περιακρορριζική κύ-
στη

ΛΛέέξξεειιςς--κκλλεειιδδιιάά

Notch signaling, epithelium, periapical cyst
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Περίληψη
ΣΣκκοοππόόςς:: Σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης ήταν η
ανοσοϊστοχημική ανίχνευση του σηματοδοτικού συστήματος
Notch στο επιθήλιο των περιακρορριζικών κύστεων.
ΥΥλλιικκόό  κκααιι  ΜΜέέθθοοδδοοςς::  Επιλέχθηκαν 55 περιακρορριζικές κύ-
στεις με ήπια φλεγμονώδη διήθηση, για την ανοσοϊστοχημική
ανίχνευση του υποδοχέα Notch 1 και των μεταγραφικών πα-
ραγόντων HES 1 και HES 5. Η ένταση της χρώσης εκτιμήθη-
κε με Υπολογιστική Μορφομετρία. Ο έλεγχος της ειδικότητας
των αντισωμάτων και η επιβεβαίωση της έκφρασης του σημα-
τοδοτικού συστήματος Notch πραγματοποιήθηκε με την τεχνι-
κή Western Blotting. Ακολούθησε στατιστικός έλεγχος των
αποτελεσμάτων.
ΑΑπποοττεελλέέσσμμαατταα::  Χρώση για όλα τα αντισώματα παρατηρήθηκε
σε όλα τα κύτταρα του επιθηλίου όλων των κύστεων. Ο υπο-
δοχέας Notch 1 εμφάνισε ελαφρώς πιο ισχυρή χρώση σε σχέ-
ση με τα τελικά προϊόντα HES 1 και HES 5. Ο υποδοχέας
Notch 1 εκφραζόταν κυρίως στο κυτταρόπλασμα, ενώ οι με-
ταγραφικοί παράγοντες HES 1 και HES 5 στο κυτταρόπλα-
σμα και την κυτταρική μεμβράνη των επιθηλιακών κυττάρων. 
ΣΣυυμμππεερράάσσμμαατταα::  Η έκφραση του υποδοχέα Notch 1 και των τε-
λικών προϊόντων HES 1 και HES 5 στο επιθήλιο των κύστεων
υποδηλώνει την ενεργοποίηση του μονοπατιού και την πιθανή
συμμετοχή του στην αύξηση των κύστεων.

Summary
Αn immunohistochemical study of the receptor Νotch 1 and
the transcription factors HES 1 and HES 5 in periapical cysts

Ε. Meliou*, Ν.P. Kerezoudis**, K. Tosios*** 

OObbjjeeccttiivvee:: In this study we examined the immunohistochemical
expression of Notch signaling in the in the lining epithelium of
periapical cysts. 
MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhoodd:: The material of the study consisted of 55
formalin fixed and paraffin embedded well defined periapical cysts.
The specimens were processed for immunohistochemistry to detect
the expression of the receptor Notch 1 and the transcription factors
HES 1 and HES 5. Western Blotting was performed to examine the
specificity of the antibodies and to investigate the expression of
Notch signaling in 5 periapical cysts. The staining intensity was
evaluated by computerized image analysis (CIA) system. Descripti-
ve statistic of mean values obtained by (CIA) system was performed.
RReessuullttss:: Positive immunoreactivity for all the antibodies used was
detected in all epithelial cells of all periapical cysts. Immunostaining
reaction of Notch 1, HES 1 and HES 5 was observed in the cytoplasm
and/or the cell membrane of the epithelial cells. Notch 1 staining was
more intense compared to other antibodies. 
CCoonncclluussiioonnss::  The expression of Notch 1 and HES 1 and HES 5 shows
that Notch signaling is possibly active in the epithelial cells of
periapical cysts, indicating involvement of this pathway in periapical
cyst expansion.
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Εισαγωγή 

Η περιακρορριζική αλλοίωση είναι απο-
τέλεσμα της φλεγμονώδους διεργασίας
στην περιακρορριζική περιοχή του δο-
ντιού η οποία οδηγεί στην καταστροφή
του φατνιακού οστού. Προϋπόθεση για
την εμφάνιση περιακρορριζικής βλάβης
είναι η νέκρωση του πολφού και η έξο-
δος μικροβίων και προϊόντων τους στους
περιακρορριζικούς ιστούς1. Το ποσοστό
εμφάνισης κύστεων ((ΕΕιικκ..  11)), στο σύνολο
των περιακρορριζικών βλαβών κυμαίνε-
ται από 6 - 54% ανάλογα με τα κριτήρια
αξιολόγησης2,3. Ενδελεχείς όμως έρευ-
νες με αυστηρά ιστοπαθολογικά κριτή-
ρια4,5 δείχνουν ότι το ακριβές ποσοστό
των κύστεων κυμαίνεται από 15 - 17%,
από το οποίο 9% είναι αληθείς κύστεις
και 6% θυλακικές κύστεις4. 
Το ερώτημα όμως που τίθεται είναι πώς
δημιουργούνται οι κύστεις. Πιστεύεται
ότι τα επιθηλιακά υπολείμματα του
Malassez πολλαπλασιάζονται υπό την
επίδραση παραγόντων οι οποίοι απελευ-
θερώνονται είτε από διάφορα κύτταρα
τα οποία συμμετέχουν στη φλεγμονώδη
διαδικασία είτε από την αποδόμηση του
οστού, με συνέπεια τη δημιουργία κοιλό-
τητας, που επενδύεται από επιθήλιο6.
Μετά τη δημιουργία τους οι κύστεις ει-
σέρχονται στην αυξητική τους φάση. Ο
ακριβής μηχανισμός μεγέθυνσης των κύ-
στεων δεν έχει διασαφηνισθεί πλήρως.
Πιστεύεται ότι κάποιο ερέθισμα από τα
γειτονικά κύτταρα μπορεί να προκαλέ-
σει την ενεργοποίηση και τον πολλαπλα-
σιασμό των επενδυτικών επιθηλιακών
κυττάρων. Τα τελευταία χρόνια η έρευ-
να για την κατανόηση της αυξητικής τά-
σης των κύστεων έχει στραφεί σε ενδο-
γενείς ουσίες που επηρεάζουν τον πολ-
λαπλασιασμό των κυττάρων του επενδυ-
τικού επιθηλίου. Βρέθηκε για παράδειγ-
μα ότι κυτοκίνες7, ιντερλευκίνες8, ο αυ-
ξητικός παράγοντας κερατινοκυττάρων
(keratinocyte growth factor)9, καθώς και
ο υποδοχέας του επιδερμικού αυξητικού
παράγοντα (EGF-R)10 εκφράζονται στο
επιθηλιακό τοίχωμα των κύστεων, γεγο-
νός που υποδηλώνει την τάση πολλαπλα-

σιασμού τους. Ένα μόριο το οποίο συμ-
μετέχει στον πολλαπλασιασμό και τη
διαφοροποίηση των κυττάρων γενικά
στον οργανισμό είναι ο υποδοχέας
Notch. Ο υποδοχέας αυτός ανήκει στην
οικογένεια του επιδερμικού αυξητικού
παράγοντα. Η συμμετοχή του υποδοχέα
στην ανάπτυξη κύστεων των γνάθων εί-
ναι άγνωστη.
Ο υποδοχέας Notch είναι ένας διαμεμ-
βρανικός υποδοχέας που ελέγχει ένα
σηματοδοτικό σύστημα, γνωστό στη διε-
θνή βιβλιογραφία ως Notch Pathway. Το
σύστημα αυτό αναγνωρίστηκε γενετικά
σχεδόν έναν αιώνα πριν, σε μια μεταλ-
λαγμένη μύγα (Drosophila melanoga-
ster) από τον Morgan το 1917, αλλά η μο-
ριακή του ανάλυση ολοκληρώθηκε11,12

στη δεκαετία του ’80. Ο υποδοχέας
Notch πήρε το όνομά του από το χαρα-
κτηριστικό φαινότυπο που προκαλεί η
μερική έλλειψη λειτουργίας του (απλοα-

νεπάρκεια), η οποία χαρακτηρίζεται
από “εγκοπές-Notches” στην άκρη των
φτερών του ενηλίκου εντόμου Dro-
sophila. Η σημασία του υποδοχέα Notch
στη διαφοροποίηση-οργανογένεση απο-
δείχθηκε στις εμβρυονικές αναλύσεις
που διενήργησε ο Poulson το 1940, στις
οποίες διαφάνηκε ότι κύτταρα που ήταν
γενετικά προκαθορισμένα να γίνουν
επιδερμικά, μετά από μετάλλαξη του γο-
νιδίου του υποδοχέα Notch έγιναν νευ-
ρικά13. Εξαιτίας αυτών των ευρημάτων ο
υποδοχέας Notch αναφερόταν στη βι-
βλιογραφία ως “νευρογενές” γονίδιο,
αφού η διπλή μετάλλαξή του προκαλού-
σε υπερπαραγωγή νευρικών κυττάρων
σε βάρος των επιθηλιακών, δηλαδή
“νευρογόνο φαινότυπο” σε έμβρυα14.
Υποδοχείς Notch υπάρχουν σε όλα τα
μετάζωα, από τα νηματοειδή μέχρι τα
θηλαστικά15.
Μέχρι σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί 4
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Μέλιου και συν.

Εικ. 1: Περιακρορριζική κύστη επενδυμένη με επιθήλιο. Διακρίνονται κρύσταλ-
λοι χοληστερόλης στο εσωτερικό της (χρώση αιματοξυλίνης – ηωσίνης, αρχική
μεγέθυνση x40).

Συνδετικός ιστός

Κρύσταλλοι
χοληστερόλης

Επιθήλιο



ομόλογα του υποδοχέα Notch: Notch 1,
Notch 2, Notch 3 και Notch 4, με μικρές
διαφορές μεταξύ τους ως προς τη δομή
τους16,17, 5 σύνδεσμοι (Delta 1-3 και
Jagged 1-2) και 7 μεταγραφικοί παράγο-
ντες (HES 1-7)18.
Από τα μέχρι σήμερα βιβλιογραφικά δε-
δομένα17,19 φαίνεται ότι η σύνδεση συν-
δέσμου - υποδοχέα διαμέσου των αλλη-
λουχιών του επιδερμικού αυξητικού πα-
ράγοντα (epidermal growth factor-
EGF), που διαθέτουν στην εξωκυτταρι-
κή τους επιφάνεια, έχει ως αποτέλεσμα
τη διάσπαση του υποδοχέα και τη μετα-
κίνηση του ενδοκυτταρικού του τμήμα-
τος (Notchintra) στον πυρήνα του κυττά-
ρου, όπου ενεργοποιεί τη μεταγραφή. Ο
μηχανισμός διαμέσου του οποίου ενερ-
γοποιείται η μεταγραφή όταν εμφανι-
σθεί το Notchintra δεν είναι επαρκώς
κατανοητός. Το Notchintra που βρίσκε-
ται στον πυρήνα του κυττάρου ενεργο-
ποιεί τα γονίδια HES (Hairy and
Enhancer of Split), τα οποία είναι τα κα-
τεξοχήν γονίδια-στόχος του υποδοχέα
Notch, τα οποία με τη σειρά τους μπορεί
να δράσουν ως αυξητικοί παράγοντες
μεταγραφής σε άλλα γονίδια18. Ο ακρι-
βής μοριακός μηχανισμός διαμέσου του
οποίου ο υποδοχέας Notch ενεργοποιεί
τα γονίδια HES παραμένει άγνωστος. 
Το σηματοδοτικό σύστημα Notch, εκτός
από τη διαφοροποίηση των κυττάρων
επηρεάζει άμεσα και τη ρύθμιση του
κυτταρικού κύκλου, γεγονός που συσχε-
τίζεται με την εμπλοκή του μονοπατιού
σε νεοπλασματικές καταστάσεις (αιμο-
ποιητικού συστήματος, μαστού, εντέρου,
τραχήλου της μήτρας, προστάτη)20.
Στο χώρο της Οδοντιατρικής μελετήθηκε
η συμμετοχή του: i) στα διάφορα στάδια
της οδοντογένεσης21, όπου διαφάνηκε
ότι συμμετέχει στην αλληλεπίδραση με-
σεγχύματος και επιθηλίου καθώς και ii)
στη διάπλαση της υπερώας22. Σε παθο-
λογικές καταστάσεις μελετήθηκε i) σε
πολφούς δοντιών προσβεβλημένων από
τερηδόνα, ή μετά από παρασκευή κοιλό-
τητας23 καθώς και ii) σε άμεση κάλυψη
του πολφού24. Μέχρι σήμερα ο ρόλος
του σηματοδοτικού συστήματος Notch

στην ανάπτυξη των περιακρορριζικών
κύστεων, καθώς και εν γένει των κύστε-
ων των γνάθων, δεν είναι γνωστός. 
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να ανι-
χνευθεί ανοσοϊστοχημικά η παρουσία του
υποδοχέα Notch 1 και των τελικών προϊ-
όντων HES 1 και HES 5 του καταρράχτη
του Notch στο επενδυτικό επιθήλιο των
περιακρορριζικών κύστεων και να συ-
σχετισθεί με τους μηχανισμούς πολλα-
πλασιασμού των επιθηλιακών κυττάρων
και αύξησης του μεγέθους των κύστεων. 

Υλικό και μέθοδος
ΑΑννοοσσοοϊϊσσττοοχχηημμεείίαα
Αντικείμενο της μελέτης αποτέλεσαν πε-
ριακρορριζικές κύστεις, οι οποίες αφαι-
ρέθηκαν χειρουργικά, κατά τη χρονική
περίοδο 1990-1995, μετά από ακρορρι-
ζεκτομή δοντιών με αποτυχημένη ενδο-
δοντική θεραπεία. Τα ιστοτεμάχια της
μελέτης είχαν εξετασθεί ιστοπαθολογι-
κά στο Εργαστήριο της Στοματολογίας
του Οδοντιατρικού Τμήματος του Πανε-
πιστημίου Αθηνών. Από το σύνολο των
4121 ιστοτεμαχίων, επιλέχθηκαν 55 πα-
ρασκευάσματα που αντιστοιχούσαν σε
55 ασθενείς. Εξ’ αυτών 17 (30,9%) ήταν
γυναίκες και 38 (69,1%) άνδρες. Η ηλι-
κία των ατόμων της μελέτης δεν διέφερε
μεταξύ ανδρών και γυναικών (p=0,222).
Τα ιστοτεμάχια που επιλέχθηκαν εμφά-
νιζαν αντιπροσωπευτική ιστολογική ει-
κόνα περιακρορριζικής κύστης, σύμφω-
να με τα καθιερωμένα ιστολογικά κριτή-
ρια (παθολογική κοιλότητα που επεν-
δύεται από επιθήλιο)25 και με ελάχιστη
έως ήπια φλεγμονώδη διήθηση (κατηγο-
ρία 1 κατά Orstavik και Mjor26 / κανένα
έως λίγα φλεγμονώδη κύτταρα ανά οπτι-
κό πεδίο). Ως θετικοί μάρτυρες και για
τα τρία αντισώματα χρησιμοποιήθηκαν
τομές καρκίνου του μαστού27 και καρκί-
νου του πνεύμονα ανθρώπου28, στους
οποίους έχει βρεθεί ερευνητικά ότι εκ-
φράζουν τον υποδοχέα Notch. 
Επιλέχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν τα
ακόλουθα αντισώματα:
••  ΥΥπποοδδοοχχέέααςς  NNoottcchh  11:: rat anti-human

Notch 1 monoclonal antibody, catalog
No: bTAN 20, Developmental Studies

Hybridoma Bank, University of Iowa,
Iowa, USA.

••  ΜΜεεττααγγρρααφφιικκόόςς  ππααρράάγγοοννττααςς  HHEESS  11::
anti-rat HES 1 monoclononal antibody,
catalog No: D134-3, MBL, Int. Inc.,
Woburn, MA, USA.

••  ΜΜεεττααγγρρααφφιικκόόςς  ππααρράάγγοοννττααςς  HHEESS  55::
rabbit anti-HES 5 polyclonal antibody,
catalog no: AB/HLH54, CeMines, Inc.,
Biosystems Division, Golden Colorado,
USA.

Στη συνέχεια ακολούθησε η ανοσοϊστο-
χημική χρώση των τομών παραφίνης, κα-
τά την οποία έγινε αποπαραφίνωση και
ενυδάτωση των ιστοτεμαχίων, δέσμευση
της ενδογενούς υπεροξειδάσης, για την
αποφυγή ψευδώς θετικής χρώσης ιστι-
κών στοιχείων που περιέχουν φυσιολο-
γικά υπεροξειδάση, αποκάλυψη αντιγο-
νικών θέσεων με την τοποθέτηση των το-
μών σε ρυθμιστικό διάλυμα κιτρικού
οξέος (10mM citrate buffer, pH 6.0),
βρασμός για 10´, επαναφορά σε θερμο-
κρασία δωματίου για 20´ και σήμανση
της συνδεδεμένης υπεροξειδάσης με
χρωμογόνο ουσία.
Χρησιμοποιήθηκαν οι χρωμογόνες ου-
σίες:
••  2, 2´ υδροχλωρική διαμινοβενζιδίνη

(60 mg DAB, Sigma). Αυτό το χρωμο-
γόνο διάλυμα προσφέρει έντονη και
σταθερή φαιά χρώση. 

••  Αλκαλική φωσφατάση (Fast red ή
permanent red). Αυτό το χρωμογόνο
διάλυμα προσφέρει έντονη και σταθε-
ρή κόκκινη χρώση.

Ακολούθησε αντίχρωση με αιματοξυλί-
νη Mayer’s για 45˝, αφυδάτωση και κά-
λυψη των τομών με καλυπτρίδα. 
Μετά από παρατήρηση σε οπτικό μικρο-
σκόπιο καταγράφηκε η συγκεκριμένη
θέση εντόπισης των αντισωμάτων στις
ιστολογικές τομές. Στη συνέχεια η κάθε
ιστολογική τομή φωτογραφήθηκε και
αρχειοθετήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή.
Η ποιοτική μέτρηση των ανοσοχρωσμέ-
νων κυτταρικών χαρακτηριστικών (πυ-
ρήνων, κυτταροπλάσματος και κυτταρι-
κής μεμβράνης) πραγματοποιήθηκε με
την εφαρμογή Ημιαυτόματου Συστήμα-
τος Ανάλυσης Εικόνας (Semi automated
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Ιmage Analysis System) - (Hardware:
Mobile Intel Pentium Dual core/ Digital
Still Camera SONY CyberShot  DSC-
P73 (1024X768), Μικροσκόπιο Olympus
CX-31. Software (Λογισμικό): Windows
XP/Image Pro Plus version 5.1-Media
Cybernetics 2000)29. 
Σε κάθε πλακίδιο επιλέχθηκαν 5 αντι-
προσωπευτικά πεδία υπό μεγέθυνση 400
(40x10), με κριτήρια την κυτταροβρίθεια
και την ειδικότητα της χρώσης. Υπό στα-
θερή ένταση φωτός (επίπεδο 4) μετρή-
θηκε η ένταση της ανοσοϊστοχημικής
χρώσης (staining intensity) κάθε οπτικού
πεδίου, αφού προηγουμένως κατασκευ-
άσθηκε η αντίστοιχη μακροεντολή, δο-
μημένη σε γλώσσα BasicProPlus για τον
καθορισμό του χρωματικού εύρους -
στην προκειμένη περίπτωση αποχρώσεις
του κόκκινου/καφέ λόγω χρωμογόνων
fast red και DAB αντίστοιχα - κατά το
πρότυπο ανάλυσης βασικών χρωμάτων
RGB (στο φάσμα του συνδυασμού Red/
Green). Η ψηφιοποιημένη εικόνα του μι-
κροσκοπίου καταλάμβανε σταθερό
πλαίσιο μέτρησης στην οθόνη του υπολο-
γιστή (“ενεργό κάδρο” - active window)
εκτάσεως 1228800 pixels (1280x960).
Κάθε εικονοστοιχείο (pixel) λάμβανε
μια τιμή του χρωματικού φάσματος, που
αποτελεί τη συνισταμένη των προανα-
φερθέντων βασικών χρωμάτων (συνι-
σταμένη των τιμών σε GREEN και RED
παραμέτρους) ((ΕΕιικκ..  22)). Το εύρος της έ-
ντασης στο συγκεκριμένο σύστημα α-
ντιστοιχεί σε επίπεδα συνεχών τιμών
από 0 (απόλυτο μαύρο) έως 255 (απόλυ-
το λευκό) - (μειούμενες τιμές = βαθυ-
χρωματικότητα). Οι τελικές ακραίες τι-
μές ανά περιστατικό αφορούσαν τη μι-
κρότερη (low) και τη μεγαλύτερη (high)
ένταση της ανοσοϊστοχημικής χρώσης.
Υπολογίσθηκε ο μέσος όρος των τιμών
αυτών και προέκυψε μια τιμή έντασης
της χρώσης ανά πλακίδιο.
Τα περιστατικά κατηγοροποιήθηκαν ως
εξής: 
••  ασθενής ένταση χρώσης: τιμές χρώσης

≥ 151.
••  μέτρια ένταση χρώσης: τιμές χρώσης

121-150.

••  ισχυρή ένταση χρώσης: τιμές χρώσης
≤120.

ΣΣττααττιισσττιικκήή  ααννάάλλυυσσηη
Ακολούθησε στατιστική ανάλυση των
αποτελεσμάτων. Η περιγραφή των κατα-
νομών των μεταβλητών (Notch 1, HES 1,
HES 5) έγινε μέσω πινάκων μονής εισό-
δου (συχνότητες, ποσοστά). Για τις μετα-
βλητές χρησιμοποιήθηκαν ως μέτρο θέ-
σης η διάμεσος και ως μέτρο διασποράς
το ενδοτεταρτομοριακό εύρος (ΕΤΕ).
Διαφορές στην κατανομή των μεταβλη-
τών ανάλογα με την ηλικία ή το φύλο
αξιολογήθηκαν μέσω κατάλληλων μη-
παραμετρικών ελέγχων (Mann Whitney
U-test, Kruskal Wallis test). Η κανονικό-

τητα των κατανομών εξετάστηκε γραφι-
κά (ιστογράμματα) και θεωρητικά μέσω
ελέγχου Shapiro-Wilk.

ΤΤεεχχννιικκήή  WWeesstteerrnn  BBlloottttiinngg
Για την επιβεβαίωση της έκφρασης του
σηματοδοτικού συστήματος Notch χρη-
σιμοποιήθηκε η τεχνική Western Blot-
ting σε περιακρορριζικές βλάβες. Οι αλ-
λοιώσεις αυτές (5 δείγματα) αφαιρέθη-
καν κατά την ακρορριζεκτομή ενδοδο-
ντικά θεραπευμένων δοντιών. Αμέσως
μετά την εξαίρεσή τους τοποθετήθηκαν
σε πάγο και διατηρήθηκαν σε βαθιά κα-
τάψυξη (-80°C). Ως αρνητικοί μάρτυρες
χρησιμοποιήθηκαν εμβρυικοί ινοβλά-
στες φυσιολογικού ποντικού, που δεν εκ-
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Εικ. 2: Εφαρμογή Ημιαυτόματου Συστήματος Ανάλυσης Εικόνας. Κατά τη δια-
δικασία της μέτρησης η αναλογική εικόνα (Α) του μικροσκοπίου φιλτράρεται
ψηφιακά (σχηματισμός ψηφιακού αρχείου τύπου jpeg) και μετά την ακινητο-
ποίησή της και την αποθήκευσή της στη βάση εικονοδεδομένων - μέσω της προ-
κατασκευασμένης μακροεντολής - αποτυπώνονται οι χώροι της μέτρησης ση-
μαινόμενοι με κάποιο χρώμα (π.χ κόκκινο) (Β), ώστε στο τελικό στάδιο, πριν δη-
λαδή σχηματισθεί η τελική κάρτα αποτελεσμάτων (τύπου Excel sheet), να επι-
τραπεί στο χειριστή η παρέμβαση μέσω ενσωμάτωσης ή αποκοπής χώρων εν-
διαφέροντος, τους οποίους αγνόησε ή υπερεκτίμησε το σύστημα. Στην ψηφιο-
ποιημένη εικόνα του μικροσκοπίου (μεγέθυνση x400) σε κάθε εικονοστοιχείο
προσδίδεται μια συγκεκριμένη τιμή, που αντιστοιχεί στην ένταση της χρώσης,
με αποτέλεσμα για κάθε οπτικό πεδίο να προκύπτει μια τιμή έντασης χρώσης
(Γ-Δ).

A Β

Γ Δ



φράζεται το γονίδιο Notch και ως θετι-
κοί μάρτυρες καρκίνοι μαστού γενετικά
τροποποιημένου ποντικού, ώστε να υπε-
ρεκφράζει το γονίδιο Notch (θετικοί
μάρτυρες).
Αρχικά έγινε προετοιμασία των ιστών
με τη χρησιμοποίηση 100 ml διαλύματος
λύσης του ιστού, 100ml μείγματος πρω-
τεασικών αναστολέων, 10μl β-μερκαπτο-
αιθανόλης και του αντισώματος anti-
Notch (bTAN 20) - (αραίωση 1/100). Τα
δείγματα φυγοκεντρήθηκαν (1300rpm,
10 min) και στη συνέχεια θερμάνθηκαν
στους 100°C για 3-5 λεπτά. Οι πρωτεΐνες
του εκχυλίσματος διαχωρίστηκαν σε γέ-
λη ακρυλαμιδίου συγκέντρωσης 4% και
στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε μεμβρά-
νη νιτροκυτταρίνης. Ακολούθησε επώα-
ση της μεμβράνης με αντίσωμα anti-
mouse anti-Notch (αραίωση 1/1000), που
είναι ειδικό για το πρώτο αντίσωμα και
παράλληλα συζευγμένο με το ένζυμο
υπεροξειδάση (HRP). Στη συνέχεια
χρησιμοποιήθηκε το σύστημα ECL (A-
mershman Pharmacia) για την ανίχνευ-
ση της ανοσοαντίδρασης του πρώτου
αντισώματος. Με το σύστημα ECL συ-
ντελείται οξείδωση μιας προστιθέμενης
χρωστικής (λουμινόλη) από το ένζυμο
HRP του δεύτερου αντισώματος. Η αντί-
δραση οξείδωσης δημιουργεί προϊόντα
που παράγουν φωταύγεια υψηλής έντα-
σης, η οποία ανιχνεύεται σε φιλμ αυτο-
ραδιογραφίας. Συνεπώς, η εμφάνιση του
φιλμ προσδιορίζει την παρουσία της με-
λετούμενης πρωτεΐνης στο αρχικό δείγ-
μα ιστού.

Αποτελέσματα

ΑΑ))  ΑΑπποοττεελλέέσσμμαατταα  ττεεχχννιικκήήςς  WWeesstteerrnn
BBlloottttiinngg  
Η τεχνική Western Blotting έδειξε την
καθήλωση του Notch στη θέση που αντι-
στοιχεί σε κινητικότητα πρωτεΐνης μο-
ριακού βάρους 120kDa σε όλες τις πε-
ριακρορριζικές βλάβες (5 δείγματα), κα-
θώς και στον καρκίνο του μαστού (θετι-
κός μάρτυρας). Παρόμοια καθήλωση
δεν παρατηρήθηκε στις φυσιολογικές ι-

νοβλάστες (αρνητικός μάρτυρας) - ((ΕΕιικκ..
33)).. Για τον έλεγχο της τεχνικής Western
Blotting χρησιμοποιήθηκε ακτίνη, η ο-
ποία είναι πρωτεΐνη χαμηλού μοριακού
βάρους και η εμφάνισή της πρώτης στη
γέλη ηλεκτροφόρησης επιβεβαιώνει τη
σωστή διεξαγωγή της.

ΒΒ))  ΑΑπποοττεελλέέσσμμαατταα  ααννοοσσοοϊϊσσττοοχχηημμεείίααςς
Η εφαρμογή της ανοσοϊστοχημείας σε

καρκίνο του μαστού και καρκίνο του
πνεύμονα (θετικοί μάρτυρες) έδειξε την
έκφραση όλων των εξεταζόμενων αντι-
σωμάτων (Notch 1, HES 1 και HES 5)
στο κυτταρόπλασμα όλων των καρκινι-
κών κυττάρων, ενώ στον υποκείμενο
συνδετικό ιστό δεν υπήρξε ανοσοϊστοχη-
μική χρώση για κανένα από τους εξετα-
ζόμενους δείκτες ((ΕΕιικκ..  44)).

Ε Ν Δ Ο Δ Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α 4 (1): 39-47, 2009 43

Σηματοδοτικό σύστημα Notch

Εικ. 3: Western Blotting. Οι θέσεις 1-5 αντιστοιχούν σε περιακρορριζικές βλά-
βες, η θέση 6 σε όγκο μαστού ποντικού γονιδιακά τροποποιημένου ώστε να υπε-
ρεκφράζει το γονίδιο Notch και η θέση 7 σε φυσιολογικές ινοβλάστες. Διακρίνε-
ται η καθήλωση του Notch στη θέση που αντιστοιχεί σε κινητικότητα πρωτεΐνης
μοριακού βάρους 120kDa σε όλες τις περιακρορριζικές βλάβες και στον όγκο του
μαστού, αλλά όχι στις φυσιολογικές ινοβλάστες [αντίσωμα anti-Notch (bTAN
20) (αραίωση 1/100), αντίσωμα anti-mouse (αραίωση 1/1000). Ακτίνη: πρωτεΐνη
χαμηλού μοριακού βάρους για τον έλεγχο της τεχνικής Western Blotting].

Νotch

Aκτίνη

1 2 3 4 5 6 7

Εικ. 4: Ιστολογικό παρασκεύασμα καρκίνου μαστού ανθρώπου (θετικός μάρτυ-
ρας). Διακρίνονται νησίδες φαιά χρωματισμένων καρκινικών κυττάρων, που πα-
ριστούν την  έκφραση του HES 1 μεταγραφικού παράγοντα (ανοσοϊστοχημική
χρώση DAB, αρχική μεγέθυνση x200).

Kαρκινικά κύτταρα
Στρώμα



1. Ανοσοϊστοχημική έκφραση Notch 1
Ο υποδοχέας Notch 1 εκφράζεται κυ-
ρίως στο κυτταρόπλασμα όλων των κυτ-
τάρων του επιθηλιακού τοιχώματος των
κύστεων ((ΕΕιικκ..  55)), ενώ μόνο 1 περιστατι-
κό εμφάνισε μεμβρανική χρώση. Πα-
ρουσίαζε έντονη χρώση σε ποσοστό
34,55%, μέτρια χρώση σε ποσοστό 40%
και ασθενή χρώση σε ποσοστό 21,82%.

2. Ανοσοϊστοχημική έκφραση HES 1
Ο μεταγραφικός παράγοντας HES 1 εμ-
φάνιζε κυρίως κυτταροπλασματικό (34
στα 44 περιστατικά), αλλά και κυτταρο-
μεμβρανικό (10 στα 44 περιστατικά)
πρότυπο ανοσοχρώσης. Η έκφρασή του
εμφανιζόταν σε όλα τα επιθηλιακά κύτ-
ταρα του κυστικού τοιχώματος ((ΕΕιικκ..  66)).
Παρουσίαζε έντονη χρώση σε ποσοστό
7,27%, μέτρια χρώση σε ποσοστό
58,18% και ασθενή χρώση σε ποσοστό
14,55%.

3. Ανοσοϊστοχημική έκφραση HES 5
Ο μεταγραφικός παράγοντας HES 5 εκ-
φραζόταν κυρίως στο κυτταρόπλασμα
(47 στα 52 περιστατικά) και δευτερευό-
ντως στην κυτταρική μεμβράνη (5 στα 52
περιστατικά) όλων των κυττάρων του
επενδυτικού επιθηλίου των κύστεων
((ΕΕιικκ..77)). Παρουσίαζε έντονη χρώση σε

ποσοστό 16,36%, μέτρια χρώση σε ποσο-
στό 54,55% και ασθενή χρώση σε ποσο-
στό 23,64%.

ΓΓ))  ΑΑπποοττεελλέέσσμμαατταα  σσττααττιισσττιικκήήςς  ααννάάλλυυσσηηςς
Οι κατανομές των δεικτών (Notch 1,
HES 1, HES 5) σε κατηγορίες (έντονη

χρώση "≤120", μέτρια χρώση "120-150",
ασθενής χρώση "≥151") φαίνονται στον
ΠΠίίνναακκαα  11, ενώ οι κατανομές τους στο
κυτταρόπλασμα ή/και την κυτταρική
μεμβράνη στον ΠΠίίνναακκαα  22. Κανένας από
τους δείκτες αυτούς δε σχετιζόταν στατι-
στικά σημαντικά με το φύλο ή την ηλικία. 
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Εικ. 5: Περιακρορριζική κύστη. Παρατηρείται έντονη κυτταροπλασματική χρώ-
ση του υποδοχέα Notch 1 σε όλα τα επιθηλιακά κύτταρα (ανοσοϊστοχημική χρώ-
ση DAB - φαιό χρώμα, αρχική μεγέθυνση x200).

Συνδετικός ιστός

Εικ. 6: Περιακρορριζική κύστη. Παρατηρείται έντονη κυττα-
ρομεμβρανική χρώση του μεταγραφικού παράγοντα HES 1,
σε όλα τα επιθηλιακά κύτταρα (ανοσοϊστοχημική χρώση αλ-
καλικής φωσφατάσης – κόκκινο χρώμα, αρχική μεγέθυνση
x800).

Εικ. 7: Περιακρορριζική κύστη. Παρατηρείται έντονη κυτ-
ταροπλασματική χρώση του μεταγραφικού παράγοντα
HES 5, σε όλα τα επιθηλιακά κύτταρα (ανοσοϊστοχημική
χρώση αλκαλικής φωσφατάσης – κόκκινο χρώμα, αρχική
μεγέθυνση x400).

Επιθήλια



Συζήτηση
Στην ερευνητική αυτή εργασία καταγρά-
φηκε η έκφραση του υποδοχέα Notch 1
και των μεταγραφικών παραγόντων
HES 1 και HES 5, δηλαδή των τελικών
προϊόντων του καταρράχτη του Notch,
στο επιθήλιο των κύστεων δείχνοντας ότι
το μονοπάτι του Notch είναι ενεργοποι-
ημένο. Η ανεύρεση και μόνο των μετα-

γραφικών παραγόντων HES 1 και HES 5
αρκεί για να θεωρηθεί ενεργοποιημένο
το μονοπάτι του Notch. Μέχρι την έναρ-
ξη της παρούσας εργασίας δεν υπήρχαν
δημοσιευμένα ερευνητικά δεδομένα για
το ρόλο του σηματοδοτικού συστήματος
Notch σε περιακρορριζικές κύστεις ή
άλλες κυστικές εξεργασίες των γνάθων,
γιαυτό και η ανάλυση των αποτελεσμά-
των μπορεί να γίνει μόνο με βάση βιολο-
γικά δεδομένα.
Λόγω της χρήσης υλικού αρχείου (ιστο-
τεμάχια μονιμοποιημένα σε φορμόλη
10% και σκηνωμένα σε παραφίνη) χρη-
σιμοποιήθηκε η τεχνική της ανοσοϊστο-
χημείας30. Με την τεχνική αυτή η αρχιτε-
κτονική των ιστών παραμένει ανέπαφη
και είναι δυνατόν να παρατηρηθεί το
ακριβές σημείο έκφρασης των εξεταζό-
μενων αντισωμάτων. Η όλη διαδικασία
της ανοσοϊστοχημικής χρώσης έγινε με
αυστηρό πρωτόκολλο και με απόλυτα
ελεγχόμενο τρόπο ώστε να μειωθούν τα
μεθοδολογικά σφάλματα. Οι διαφορές
που προέκυψαν στην ένταση της χρώσης
των αντισωμάτων, πιθανόν να οφείλεται
στην εγγενή τους ικανότητα πρόσδεσης
και όχι στην ύπαρξη μεγαλύτερου αριθ-
μού αντιγόνου/αντισώματος και γιαυτό
το λόγο δεν έγινε καμία προσπάθεια
στατιστικής συσχέτισης των διαφορών
στην ένταση της χρώσης μεταξύ τους.
Για να αποφευχθεί ψευδώς θετικό απο-
τέλεσμα, λόγω διασταυρούμενης αντί-
δρασης του αντισώματος με αντιγόνο
διαφορετικό από το ζητούμενο, χρησιμο-
ποιήθηκαν κύστεις με ήπια φλεγμονώδη
διήθηση29. Το σηματοδοτικό σύστημα
Notch συμμετέχει επίσης στον πολλα-
πλασιασμό και τη διαφοροποίηση των Τ
λεμφοκυττάρων30 και αυτό ήταν ένα επι-
πλέον κριτήριο για την επιλογή κύστεων
με ήπια φλεγμονώδη διήθηση του υπο-
κείμενου συνδετικού ιστού.
Επειδή η τεχνική της μονιμοποίησης
ιστοτεμαχίων με φορμόλη εμπεριέχει
τον κίνδυνο επικάλυψης αντιγονικών
επιτόπων, με συνέπεια ψευδώς αρνητικό
αποτέλεσμα30, χρησιμοποιήθηκε η τεχνι-
κή Western Blotting για την επιβεβαίω-
ση της έκφρασης του σηματοδοτικού συ-

στήματος Notch σε περιακρορριζικές
βλάβες, οι οποίες αμέσως μετά την εξαί-
ρεσή τους τοποθετήθηκαν σε βαθιά κα-
τάψυξη (- 80°C). 
Η μέθοδος της ανοσοϊστοχημείας τα τε-
λευταία χρόνια συνδυάζεται με σύγχρο-
νες τεχνικές σε μια προσπάθεια μεγιστο-
ποίησης των διαγνωστικών δυνατοτήτων
της, όπως είναι η χρήση προγραμμάτων
ηλεκτρονικών υπολογιστών αυτόματης
ανάλυσης εικόνας. Στην παρούσα ερευ-
νητική εργασία η ποιοτική μέτρηση της
έντασης της χρώσης πραγματοποιήθηκε
με Hμιαυτόματο Σύστημα Ανάλυσης ει-
κόνας (Semi-automated Ιmage Analysis
System). Κύρια πλεονεκτήματα της με-
θόδου είναι η ταχεία και ακριβής μέτρη-
ση, η οποία βασίζεται σε αντικειμενικά
κριτήρια, όπως είναι η οπτική πυκνότη-
τα, και χρησιμοποιείται για την εκτίμηση
μεγάλου αριθμού ιστολογικών δεδομέ-
νων, όπως τεκμηριώνεται και από πρό-
σφατες μελέτες29-32.
Από τα αποτελέσματα της εργασίας φαί-
νεται ότι ο υποδοχέας Notch 1 εμφάνιζε
την πιο ισχυρή χρώση σε σχέση με τα
υπόλοιπα αντισώματα. Αυτό μπορεί να
ερμηνευθεί από το γεγονός ότι μετά την
ενεργοποίηση του υποδοχέα Notch και
μέχρι την τελική ενεργοποίηση των HES
μεσολαβούν αρκετά στάδια και ενδοκυτ-
ταρικά μόρια, όπως Deltex και Numb, τα
οποία μπορεί είτε να ενισχύουν είτε να
μειώνουν την ένταση παραγωγής του τε-
λικού μεταγραφικού παράγοντα19. 
Το εύρημα ότι η ένταση της χρώσης υπο-
δοχέα και τελικών προϊόντων δεν συμπί-
πτει, πιθανόν να οφείλεται στην ύπαρξη
και άλλων μεταγραφικών παραγόντων,
τελικών στόχων του καταρράχτη του
Notch, που δεν έχουν ερευνηθεί στην ερ-
γασία αυτή, όπως είναι οι HERP33. Οι
HERP είναι μεταγραφικοί παράγοντες
που έχουν πρόσφατα απομονωθεί, έχουν
στενή συγγένεια με τους HES και ανή-
κουν και αυτοί στην υπεροικογένεια των
bHLH πρωτεϊνών. Έρευνες έχουν δεί-
ξει ότι οι HES και HERP δεν αυξάνο-
νται ταυτόχρονα όταν ενεργοποιείται o
υποδοχέας Notch.
Η ανοσοϊστοχημική έκφραση του υποδο-
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χέα Notch 1 ήταν στο κυτταρόπλασμα,
ενώ των μεταγραφικών παραγόντων
HES 1 και HES 5 στο κυτταρόπλασμα
και την κυτταρική μεμβράνη όλων των
κυττάρων του επιθηλιακού τοιχώματος
των κύστεων. Κατ’ ανάλογο τρόπο οι
Takeuchi και συν.34 έχουν περιγράψει
την έκφραση του συνδέσμου Jagged 2,
τόσο στο κυτταρόπλασμα όσο και στην
κυτταρική μεμβράνη, στα κύτταρα πολ-
λαπλού μυελώματος, ενώ οι Mazella και
συν.35 το σύνδεσμο Delta 4 στο επενδυτι-
κό και το αδενικό επιθήλιο του ενδομη-
τρίου.
Στην εργασία αυτή παρατηρήθηκε ανο-
σοϊστοχημική έκφραση όλων των εξετα-
ζόμενων αντισωμάτων σε όλα τα επιθη-
λιακά κύτταρα των περιακρορριζικών
κύστεων. Η ταυτόχρονη παρουσία του
σηματοδοτικού συστήματος Notch παρα-
τηρήθηκε και στα καρκινικά κύτταρα
των καρκίνων του μαστού και του πνεύ-
μονα, που χρησιμοποιήθηκαν ως θετικοί
μάρτυρες, ενώ το ίδιο έχει παρατηρηθεί
και σε άλλους καρκίνους, π.χ. στα καρ-
κινικά κύτταρα οστού μετά από μετά-
σταση καρκίνου του προστάτη36. Αντίθε-
τα, σε ιστούς που διαπλάσσονται και
αναπτύσσονται, π.χ. το οδοντικό σπέρ-
μα, τα επιμέρους μόρια του σηματοδοτι-
κού συστήματος Notch εμφανίζονται συ-
νήθως συμπληρωματικά σε γειτονικές
και διαφορετικές ομάδες κυττάρων, π.χ.
μεσέγχυμα-επιθήλιο, οι οποίες αλληλε-
πιδρούν μεταξύ τους, επιτελείται κυττα-
ρική διαφοροποίηση και διαπλάσσεται ο
συγκεκριμένος ιστός, π.χ. δόντι37. 
Το εύρημά μας ότι ανιχνεύσαμε τον υπο-
δοχέα Notch και τους μεταγραφικούς
παράγοντες HES 1 και HES 5 δείχνει
την ενεργοποίηση του μονοπατιού του
υποδοχέα Notch στο επιθήλιο των πε-
ριακρορριζικών κύστεων. Αυτό σημαίνει
ότι τα επιθηλιακά κύτταρα των περια-
κρορριζικών κύστεων είναι ενεργοποιη-
μένα κύτταρα, ότι υπάρχει μια δυναμική
αύξησης και εξέλιξης των κύστεων. Τα
ευρήματα της εργασίας αυτής σε συν-
δυασμό με την ανεύρεση του αυξητικού
παράγοντα κερατινοκυττάρων (kerati-
nocyte growth factor)9, κυτοκινών7,

ιντερλευκινών8 και του υποδοχέα του
επιδερμικού αυξητικού παράγοντα
(EGF-R)10 στις περιακρορριζικές κύ-
στεις ενισχύει την άποψη ότι η μεγέθυν-
ση των κύστεων μπορεί να σχετίζεται με
τον πολλαπλασιασμό των επενδυτικών
επιθηλιακών κυττάρων.
Το σηματοδοτικό σύστημα Notch έχει
δειχθεί ότι επηρεάζει τον κυτταρικό κύ-
κλο31. Βρέθηκε επίσης ότι έχει αντιαπο-
πτωτική δράση στα Τ λεμφοκύτταρα38,39.
Οι Loyola και συν.40 έδειξαν ανοσοϊστο-
χημικά, χρησιμοποιώντας αντίσωμα ενα-
ντίον της πρωτεΐνης Bcl-2, ότι η απόπτω-
ση συμβαίνει στο επιθήλιο των περια-
κρορριζικών κύστεων και μάλιστα πιο
συχνά στο ατροφικό, παρά στο υπερπλα-
στικό επιθήλιο. Οι Suzuki και συν.41

έδειξαν επίσης ανοσοϊστοχημικά, χρησι-
μοποιώντας αντισώματα εναντίον των
πρωτεϊνών p53, Bax, Bcl-2, κασπάση-3,
Fas, Fas-L και Ki-67, ότι προγραμματι-
σμένος κυτταρικός θάνατος επιτελείται
στα επιθηλιακά κύτταρα τόσο των πε-
ριακρορριζικών, όσο και των υπολειπό-
μενων κύστεων. Με γνώμονα λοιπόν τα
ερευνητικά αυτά δεδομένα, εκτός της
διαφοροποίησης/πολλαπλασιασμού των
επιθηλιακών κυττάρων, το σηματοδοτικό
σύστημα Notch πιθανόν να ασκεί αντια-
ποπτωτική δράση στα επιθηλιακά κύττα-
ρα των περιακρορριζικών κύστεων και
με αυτό τον τρόπο να συμμετέχει στη
διατήρηση του επενδυτικού τους επιθη-
λίου.
H Thessleff42 αναφέρει στην έρευνά της
ότι τα επιθηλιακά υπολείμματα του
Malassez συνδέονται ισχυρά με τον επι-
δερμικό αυξητικό παράγοντα. Ο υποδο-
χέας Notch ανήκει στην οικογένεια του
επιδερμικού αυξητικού παράγοντα, πρό-
κειται δηλαδή για συγγενές μόριο και
συνδέεται με τα γειτονικά κύτταρα μέσω
των αλληλουχιών EGF που διαθέτει στο
εξωκυτταρικό του τμήμα. Δεδομένου του
ρυθμιστικού ρόλου του μονοπατιού
Notch στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό
και τη διαφοροποίηση, σε συνδυασμό με
την προέλευση των κύστεων από «αρχέ-
γονα» κύτταρα που ενεργοποιούνται κά-
τω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής

συνθήκες, η διεξαγωγή έρευνας για τη
συμμετοχή του μονοπατιού στη δημιουρ-
γία των κύστεων κρίνεται σκόπιμη. 

Συμπεράσματα 
1. Η χρώση για όλα τα αντισώματα πα-

ρατηρήθηκε σε όλα τα κύτταρα του
επενδυτικού επιθηλίου των κύστεων.

2. Το κυτταροπλασματικό ή/και κυττα-
ρομεμβρανικό πρότυπο ανοσοχρώσης
εμφανίζεται στα εξεταζόμενα αντισώ-
ματα.

3. Ο υποδοχέας Notch 1 εμφάνιζε πιο
ισχυρή χρώση σε σχέση με τους μετα-
γραφικούς παράγοντες HES 1 και
HES 5. 

4. Η έκφραση του σηματοδοτικού συστή-
ματος Notch δείχνει τη δυναμική που
υπάρχει στο επιθήλιο των κύστεων για
αύξηση και επέκταση.
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Λεξικό Ενδοδοντικών όρων της ΕΕΕ, 
Εκδόσεις Κισσός, Αθήνα 2004.

Ατελής οδοντινογένεση, Κληρονομική οπαλίζουσα οδοντίνη,
Υποπλασία της οδοντίνης, Δυσπλασία του Capdepont –
Dentinogenesis imperfecta, Hereditary opalescent
dentine Η πλέον διαδεδομένη κληρονομική ανωμαλία δομής
των οδοντικών ιστών, η οποία χαρακτηρίζεται από οπαλίζου-
σα απόχρωση των δοντιών, κατάληψη της πολφικής κοιλότη-
τας από οδοντίνη, βολβοειδείς μύλες και κοντές ρίζες. Οδηγεί
σε ταχεία απόσπαση της αδαμαντίνης και εκτεταμένη αποτρι-
βή των δοντιών. Έχουν περιγραφεί τρεις τύποι Ο τύπος Ι,
που σχετίζεται με την ατελή οστεογένεση ενώ συνυπάρχουν
φυσιολογικά δόντια, ο τύπος ΙΙ, που αφορά στο σύνολο των δο-
ντιών και σχετίζεται με την ατελή οστεογένεση, και ο τύπος
ΙΙΙ, με χαρακτηριστική κελυφοειδή εμφάνιση των δοντιών.

Άτυπος προσωπικός πόνος, Άτυπη προσωπαλγία – Atypical
facial pain Σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από μεγάλης διάρ-
κειας συνεχή ή παλμικό πόνο που δεν ακολουθεί καθιερωμέ-
νες νευρικές οδούς και που η κλινική του εξέταση δεν αποκα-
λύπτει προφανή αιτία. Έχουν προταθεί  πολλές αιτιολογίες ,
στις οποίες  περιλαμβάνεται  και η ψυχογενής προέλευσή του.
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ΑΑ..  ΚΚιιοουυρρττσσήή--ΜΜιιχχααλλοοπποούύλλοουυ****

*Ομιλία που εκφωνήθηκε, στις 29 Μαΐου 2009, κατά την έναρξη των εργασιών του 3ου Περιφερειακού Συνεδρίου Ενδοδοντίας της Ελληνικής
Ενδοδοντικής Εταιρείας, που έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο Lucy στην Καβάλα.

**Φιλόλογος-Συγγραφέας.

Σεβαστές Αρχές του τόπου, 
Εκλεκτοί Σύνεδροι

Ευχαριστώ θερμά το δραστήριο Πρόε-
δρο και τα αξιόλογα Μέλη του Δ.Σ. του
Οδοντιατρικού Συλλόγου Καβάλας για
την τιμή που μου έκαναν να επικοινωνή-
σω σήμερα μαζί σας και να σας πω λίγα
λόγια σχετικά με την πόλη μας. 
Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι Σύνε-
δροι, στην Καβάλα. Είναι τιμή και χαρά
γι’ αυτήν να φιλοξενεί επιστήμονες σαν
εσάς, που παράλληλα με την καθημερινή
προσφορά στο κοινό ερευνάτε και αγω-
νίζεστε για την προαγωγή της Επιστήμης
σας και τη βελτίωση των μεθόδων προ-
σφοράς στους συνανθρώπους σας. Σας
εύχομαι επιτυχία στους στόχους του Συ-
νεδρίου και ευχάριστη διαμονή στην
όμορφη πόλη μας. 
Μια πόλη-νεράιδα, που ξέφυγε για λίγο
από τα γαλανά νερά του Αιγαίου, σκαρ-
φάλωσε βιαστικά στα βράχια της Πανα-
γίας και ακούμπησε τα νώτα της με χάρη
στο καταπράσινο όρος Σύμβολο, για να
ξεκουραστεί. Τη δρόσισε η αύρα, τη μά-
γεψε η θέα, αυτή η απεραντοσύνη της
θάλασσας- ο μακρινός ορίζοντας με το
νησί της Θάσου και το Άγιο βουνό του
Άθω στο βάθος του. Και ξεχάστηκε. Και
δε γύρισε πια πίσω στον κόσμο των Νη-
ρηίδων. Δεν ξανακατέβηκε στη θάλασ-
σα. Έμεινε εκεί στο ξάγναντο για πά-
ντα, σκαρφαλωμένη στα βράχια, η πανέ-
μορφη κόρη, η Καβάλα. Αιώνιο σύμβολο
της αγέραστης ομορφιάς μέσα στο πέρα-
σμα των αιώνων. 
Μακρόχρονη η Ιστορία της και ο πολιτι-
σμός της. Στην Ύστερη Νεολιθική επο-

χή (4.500 π.Χ.) τοποθετούνται τα πρώτα
ίχνη ανθρώπινης δραστηριότητας στην
περιοχή της Καβάλας, στο Περιγιάλι,
ενώ μέσα στην πόλη, στη χερσόνησο της
Παναγίας, στην Πρώιμη Εποχή του Σι-
δήρου (1.050-700 π.Χ.). Πρώτοι κάτοικοί
της ήταν θρακικά φύλα: Σάτρες, Σαπαί-
οι, Ηδωνοί. 
Θερμοπύλες της Μακεδονίας τη χαρα-
κτήρισε το 19ο αι. ο Γάλλος αρχαιολόγος
Leon Heuzey, καθώς ήταν το πέρασμα
από Ανατολή σε Δύση. Προνομιακή η
θέση της, καθώς ήταν και δίπλα στη θά-
λασσα και καθώς από αυτήν ξεκινούσε ο
δρόμος για την πλούσια πεδιάδα των Φι-
λίππων και το χρυσοφόρο Παγγαίο.
«Πολύφερνος κόρη», όπως θα έλεγαν οι
πρόγονοί μας, που όλοι την ερωτεύτη-
καν, τη διεκδίκησαν και εξακολουθούν
να έχουν τα μάτια τους στραμμένα επά-
νω της (οι τρεις βουλγαρικές κατοχές το
επιβεβαιώνουν). Γι’ αυτό έγινε σταυρο-
δρόμι των λαών, πέρασμα φυλών και
ιδεών και πολιτισμών αλλά και εχθρών
που την κατέκτησαν με πάθος, μα δεν
μπόρεσαν να την κάνουν δική τους, για-
τί δεν παρέδωσε την ψυχή της σε κανέ-
ναν από τους κατακτητές. Και την εκδι-
κήθηκαν γι’ αυτό. Έτσι, η πόλη γιάτρευε
κάθε φορά τις πληγές της και συνέχιζε
πάντα την ελληνική της πορεία μέσα στο
διάβα των αιώνων. 
Νεάπολις, Χριστούπολις, Καβάλα τα
τρία ονόματά της. Το πρώτο στα χρόνια
της αρχαιότητας (7ος αι. π.Χ. – 9ος αι.
μ.Χ.). Το δεύτερο στα χρόνια τα Βυζα-
ντινά (9ος αι. μ.Χ. – 15ος αι. μ.Χ.).Το
τρίτο στα Νεότερα χρόνια (15ος αι. μ.Χ.
μέχρι σήμερα). 

Πάριοι έκτισαν αρχικά την πόλη της Θά-
σου και στη συνέχεια αυτοί ίδρυσαν τη
Νεάπολη, για να εκμεταλλευτούν την
απέναντί τους στεριά. Η συνεχής κατοί-
κηση στη θέση της αρχαίας πόλης στη
συνοικία της Παναγίας δεν επέτρεψε
δυστυχώς να φτάσουν σε μας στοιχεία
από τις πρώτες φάσεις της ζωής της,
εκτός από ελάχιστα ίχνη των πρώιμων
οχυρώσεών της, που σώζονται στη βάση
των τειχών της βυζαντινής και οθωμανι-
κής περιόδου, ενώ στο Αρχαιολογικό
Μουσείο από τα κτήρια της αρχαίας πό-
λης σώζονται μόνο αποσπασματικά κτη-
ριακά λείψανα από το ιερό της Παρθέ-
νου, που ήταν πολιούχος της Νεάπολης,
και κάποια αναθήματα. Τα αγγεία που
βρέθηκαν στο ιερό και προέρχονται από
όλο τον τότε γνωστό κόσμο πιστοποιούν
τις εμπορικές και πολιτιστικές σχέσεις
που είχε αναπτύξει η Νεάπολις με τα κέ-
ντρα πολιτισμού της εποχής. Το νόμισμα
που πολύ γρήγορα έκοψε η πόλη και μά-
λιστα ασημένιο, το γοργόνειο, είναι εν-
δεικτικό της οικονομικής της ευμάρειας. 
Με την κατάκτηση από το Φίλιππο η Νε-
άπολις γίνεται επίνειο της πόλης των Φι-
λίππων. Αναβαθμίζεται στα χρόνια της
ρωμαϊκής κατάκτησης, αφού τότε γίνε-
ται και σταθμός της Εγνατίας οδού (σώ-
ζεται ένα τμήμα της Εγνατίας στη δυτική
είσοδο της πόλης, λίγο πιο πέρα από την
εκκλησία του Αγίου Σίλα). Ασημένια
ρωμαϊκά νομίσματα που βρέθηκαν στις
ανασκαφές φανερώνουν την ακμή του
εμπορικού λιμανιού της. Ως λιμάνι συνέ-
δεσε το όνομά της και με τη μάχη των Φι-
λίππων το 42 π.Χ., αφού σ’ αυτό αποβι-
βάστηκε ο στόλος των Δημοκρατικών
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Κάσσιου και Βρούτου, για να μετακινη-
θεί προς τους Φιλίππους. Η Νεάπολις
εξάλλου είναι η πρώτη ευρωπαϊκή πόλη,
στην οποία αποβιβάζεται ο Απόστολος
Παύλος το 49 μ.Χ., για να πάει στη συνέ-
χεια στους Φιλίππους, όπου ίδρυσε την
πρώτη χριστιανική εκκλησία της Ευρώ-
πης και βάφτισε την πρώτη Ευρωπαία
χριστιανή, την Αγία Λυδία, στο Ζυγάκτη
ποταμό (Στη θέση εκείνη σήμερα σε μια
γραφική τοποθεσία βρίσκεται το βαπτι-
στήριο της Αγίας Λυδίας δίπλα στο πο-
ταμάκι). 
Το όνομα «Χριστούπολις» πιθανότατα
είναι συνδεδεμένο με την έλευση του Α-
ποστόλου Παύλου στην πόλη. Δυστυχώς
από τα παλαιοχριστιανικά μνημεία δε
σώθηκε κανένα, εκτός από κάποια αρχι-
τεκτονικά μέλη ναού και ένα τμήμα μαρ-
μάρινου άμβωνα, που βρίσκονται στο
Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης μας.
Δεν υπάρχουν επίσης σχεδόν καθόλου
γραπτές πληροφορίες για τη βυζαντινή
Χριστούπολη, παρά μόνο σχετικές με τα
οχυρωματικά έργα της βυζαντινής αυτο-
κρατορίας, λόγω της σημαντικής γεω-
γραφικής θέσης της.
Το 1097 πέρασαν από εδώ τα στρατεύ-
ματα της πρώτης Σταυροφορίας. Στα
1185 η πόλη καταστρέφεται ολοκληρωτι-
κά από τους Νορμανδούς. Ακολούθησε
η φραγκική κατοχή (1204-1224) και μετά
η επαναφορά στις ελληνικές βυζαντινές
ηγεμονίες, έως ότου το 1391 «εάλω παρά
των απίστων Μωαμεθανών η Χριστώνυ-
μος πόλις ήγουν η Χριστούπολις και κα-
τεδαφίσθη εκ βάθρων εις τάχος» (χφ.
της αγιορείτικης Μονής Παντελεήμο-
νος). 
Στην πρώιμη περίοδο της Τουρκοκρα-
τίας εμφανίζεται το καινούριο όνομα της
πόλης, Καβάλα, για την ετυμολογία του
οποίου υπάρχουν διάφορες απόψεις. 
Πάνω από πέντε αιώνες η πόλη ζει στην
τουρκική κατοχή με όλες τις αγριότητες
που αυτή συνεπάγεται. Στα χρόνια αυτά
είναι σημαντική η στήριξη που πρόσφε-
ρε στο ελληνικό χριστιανικό στοιχείο η
Δημογεροντία Καβάλας και τα Σωμα-
τεία που ιδρύθηκαν σαν φιλανθρωπικά,
στην πραγματικότητα όμως είχαν κυρίως
αποστολή εθνική. Για παράδειγμα ανα-
φέρω τη Φιλόπτωχο Αδελφότητα Κυ-
ριών Καβάλας. 

Επί σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλο-
πρεπούς (1520 κ.ε.) ανασυγκροτείται η
Καβάλα, καθώς είναι κέντρο διαμετακο-
μιστικού εμπορίου (τότε επισκευάζεται
και το παλιό υδραγωγείο, οι Καμάρες,
σήμα κατατεθέν της πόλης μας, που μάλ-
λον ήταν κτίσμα ρωμαϊκό). Το Ιμαρέτ,
ιεροδιδασκαλείο και πτωχοκομείο, είναι
επίσης έργο αυτής της περιόδου, κτισμέ-
νο πάνω στο κατεστραμμένο ιερό της
Παρθένου. Το χάρισε στους συμπατριώ-
τες του ο Μεχμέτ Αλή, βαλής τότε της
Αιγύπτου, θέλοντας να ευεργετήσει τη
γενέτειρά του. Κάποιες μετατροπές έγι-
ναν αργότερα στο εσωτερικό του Ιμα-
ρέτ, για να εγκατασταθούν σ’ αυτό και
να σιτίζονται δωρεάν οι πρόσφυγες της
Μικρασιατικής καταστροφής. Σήμερα
από ιστορικό μνημείο έχει, δυστυχώς,
μετατραπεί σε ξενοδοχείο πολυτελείας. 
Η μεγάλη ανάπτυξη της πόλης παρατη-
ρείται στα μέσα του 19ου αι. με το κα-
πνεμπόριο, λόγω της διείσδυσης των Ευ-
ρωπαίων, οπότε και η ενδοχώρα εξειδι-
κεύεται στην καλλιέργεια του καπνού.
Στις αρχές του 20ού αι. η Καβάλα γίνε-
ται το σημαντικότερο λιμάνι της Μακε-
δονίας με ετήσια αξία των εξαγωγών γύ-
ρω στα 2,5 εκατομμύρια αγγλικές χρυ-
σές λίρες, ενώ της Θεσ/νίκης περίπου 1,5
εκατομμύριο. Δραστηριοποιούνται 61
εξαγωγικές καπνεμπορικές εταιρείες
στην πόλη. Το καπνεμπόριο αρχικά βρί-
σκεται στα χέρια των Ελλήνων, που εί-
ναι κυρίως προμηθευτές ή αντιπρόσωποι
ξένων οίκων. Αργότερα το ελέγχουν ευ-
ρωπαϊκές εταιρείες, που χτίζουν δικές
τους καπναποθήκες, τα γνωστά καπνο-
μάγαζα, όπου γινόταν και η επεξεργα-
σία του καπνού από τα χιλιάδες εργατι-
κά χέρια των καπνεργατών (Το συγκινη-
τικό μνημείο του Καπνεργάτη στην ομώ-
νυμη πλατεία με φόντο το πολυτελές κα-
πνομάγαζο του Τούρκου καπνέμπορου
Κιαζίμ Εμίν δείχνει ξεκάθαρα την ταξι-
κή διαφορά ανάμεσα στους καπνεμπό-
ρους και τους καπνεργάτες). Τα ευρω-
παϊκά κράτη που έχουν εμπορικά συμ-
φέροντα ανοίγουν υποπροξενεία ή προ-
ξενικά πρακτορεία στην πόλη. Θυμητά-
ρια αυτής της περιόδου είναι η Μεγάλη
Λέσχη, τα αρχοντικά των καπνεμπόρων,
μεταξύ των οποίων το Δημαρχείο Καβά-
λας και το Δημοτικό Ωδείο, και τα κα-

πνομάγαζα, τα οποία δυστυχώς η πόλη
μας δεν αξιοποίησε.
Στα επόμενα χρόνια σημαντικοί σταθμοί
για την Ιστορία της πόλης είναι ο Μακε-
δονικός Αγώνας και οι νικηφόροι Βαλ-
κανικοί πόλεμοι του 1912-1913, οι οποί-
οι σήμαναν την απελευθέρωση της Κα-
βάλας από την τουρκική σκλαβιά ο Α´,
από τη βουλγαρική κατοχή ο Β´. Λόγω
της βουλιμίας της Βουλγαρίας, που πα-
ρασπόνδησε σε όλους τους συμμάχους
της (στην περίπτωση των Ελλήνων κατέ-
λαβε την περιοχή της Καβάλας και της
επέβαλε εξοντωτική κατοχή), αμέσως
μετά τον Α´ Βαλκανικό Πόλεμο ξεκινά-
ει ο Β´ Βαλκανικός, αυτήν τη φορά με-
ταξύ των συμμάχων από τη μια και της
Βουλγαρίας από την άλλη. Στις 26 Ιουνί-
ου του 1913 ο ελληνικός στόλος μπήκε
στην πόλη της Καβάλας και την απελευ-
θέρωσε από τους Βουλγάρους και σε λί-
γο μπήκε και η 7η Μεραρχία του ελληνι-
κού στρατού, στην οποία επιφυλάχθηκε
θερμή υποδοχή από τους κατοίκους. 
Ο απόηχος των νικηφόρων εκείνων πο-
λέμων είναι διάχυτος στους δρόμους της
πόλης μας. 67 δρόμοι από τους 586 της
Καβάλας έχουν ονόματα σχετικά. Ανά-
μεσα σ’ αυτά του θωρηκτού μας «Αβέ-
ρωφ» και των αντιτορπιλικών μας, που
πήραν μέρος στην απελευθέρωση της
Καβάλας. Σε λίγες μέρες η πόλη μας με
την πρέπουσα λαμπρότητα θα γιορτάσει
την επέτειο της απελευθέρωσής της.
Στη συνέχεια, ελεύθερη πια η Καβάλα,

ακολουθεί την τύχη των άλλων ελληνι-
κών πόλεων. Σημαδεύεται όμως ιδιαίτε-
ρα από τη Μικρασιατική εκστρατεία και
καταστροφή, καθώς με την ανταλλαγή
των πληθυσμών έγινε μια προσφυγούπο-
λη με μεγάλα προβλήματα, τα οποία τε-
λικά όχι μόνο ξεπέρασε χάρη στην εργα-
τικότητα και την αποφασιστικότητα ντό-
πιων και προσφύγων, αλλά και οδηγήθη-
κε σε άνθηση οικονομική. Ακολούθησε
ο πόλεμος του ’40 και η 3η στυγνή βουλ-
γαρική κατοχή και μετά ο εμφύλιος με
τις άσχημες συνέπειές του.
Σήμερα, στην πόλη της Καβάλας των
60.000 κατοίκων η σύγχρονη ζωή και η
καθημερινότητα διανθίζονται με πολιτι-
στικές δραστηριότητες και καλλιτεχνι-
κές εκδηλώσεις. Ο επισκέπτης της πόλης
έχει τη δυνατότητα για αρχαιολογικές
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περιηγήσεις εντός και εκτός της πόλης,
καθώς και για ψυχαγωγικές εκδρομές.
Μια επίσκεψη στην παλιά πόλη, στην
Παναγία, είναι ανάσα γαλήνης και ο-
μορφιάς. Στενά γραφικά σοκάκια, σπί-
τια με παλιά μακεδονική αρχιτεκτονική,
το Ιμαρέτ, το σπίτι του Μεχμέτ Αλή, το
Βυζαντινό κάστρο, ο φάρος.
Μέσα στη σύγχρονη πόλη μπορεί να δει

τα παραδοσιακά αρχοντικά του περα-
σμένου αιώνα, το Δημαρχείο, το Δημοτι-
κό Μουσείο, την Εφορεία Βυζαντινών

Αρχαιοτήτων, τις καπναποθήκες, το
Μουσείο Καπνού, τις παλιές εκκλησίες
του Αϊ-Γιάννη, του Αγίου Αθανασίου,
του Αγίου Παύλου.
Τέλος, καθάριες παραλίες αμμουδερές
μέσα στην πόλη και έξω από αυτήν, κα-
θώς και όμορφες ταβερνούλες με ντόπια
εκλεκτά κρασιά και τσίπουρο για από-
δραση από την πιεστική καθημερινότητα
είναι ενθυμήματα που παίρνει ο επισκέ-
πτης μαζί του στις αποσκευές του φεύγο-
ντας από τη γαλάζια πόλη μας. Και ξέρει

κατά βάθος πως θα ξαναγυρίσει κάποτε
στην πόλη-νεράιδα, που ξέφυγε για λίγο
από τα γαλανά νερά του Αιγαίου, σκαρ-
φάλωσε βιαστικά στα βράχια της Πανα-
γίας, μαγεύτηκε από την ομορφιά του το-
πίου και δε γύρισε πια πίσω στον κόσμο
των Νηρηίδων. Έμεινε εκεί στο ξάγνα-
ντο για πάντα, σκαρφαλωμένη στα βρά-
χια, η πανέμορφη κόρη, η Καβάλα. 

Σας ευχαριστώ
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Λεξικό Ενδοδοντικών όρων της ΕΕΕ, 
Εκδόσεις Κισσός, Αθήνα 2004.

ΑΑυυξξηηττιικκοοίί  ππααρράάγγοοννττεεςς  ––  GGrroowwtthh  ffaaccttoorrss  Μικρού μοριακού βά-
ρους πολυπεπτιδικά μόρια με ιδιαίτερο ρόλο στις διεργασίες
ανάπτυξης και επανόρθωσης των ιστών. Διαμεσολαβούν ως
αγγελιοφόρες ουσίες, ρυθμίζοντας τις βασικές κυτταρικές λει-
τουργίες (πολλαπλασιασμό, μετάκληση, διαφοροποίηση, προ-
σκόλληση, βιοσυνθετική δραστηριότητα, απόπτωση).

ΑΑυυχχεεννιικκήή  γγρρααμμμμήή ––  CCeerrvviiccaall  lliinnee  Η γραμμή ένωσης αδαμαντί-
νης-οστεΐνης στην εξωτερική επιφάνεια του δοντιού.

ΑΑφφααλλάάττωωσσηη,,  ΑΑπποομμεεττααλλλλιικκοοπποοίίηησσηη  ––  DDeemmiinneerraalliizzaattiioonn  Η δια-
δικασία αφαίρεσης όλων των μεταλλικών αλάτων, των ανόρ-
γανων συστατικών, από τα οστά ή τα δόντια.



Εισαγωγή
Τα  θραύσματα μικροεργαλείων  είναι
τα συχνότερα ανευρισκόμενα ξένα σώ-
ματα στους ριζικούς σωλήνες. Η παρου-
σία τους είναι συνέπεια ιατρογενούς
σφάλματος και οφείλεται σε χρησιμο-
ποίηση φθαρμένων εργαλείων, ανεπαρ-
κή διάνοιξη του μυλικού θαλάμου,
εσφαλμένη χρήση μικροεργαλείων ή κα-
τασκευαστικό σφάλμα1. Η αφαίρεσή
τους είναι πρόκληση για κάθε κλινικό
οδοντίατρο, αλλά συνάμα αποτελεί μια
δύσκολη, επίπονη και πολλές φορές με
επιπρόσθετα συμβάματα, διαδικασία.

Περιγραφή περιστατικού
Ο ασθενής Λ.Β., ηλικίας 63 ετών παρα-
πέμφθηκε στη Μεταπτυχιακή Κλινική
του Εργαστηρίου Ενδοδοντολογίας από
την αντίστοιχη Κλινική του Εργαστηρίου
Ακίνητης Προσθετικής για αντιμετώπι-
ση  πόνου στην περιοχή του 23. Το ιατρι-
κό ιστορικό του ασθενούς ήταν ελεύθε-
ρο. Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώ-
θηκε πόνος στην επίκρουση στην περιο-
χή του 23 και προσωρινή έμφραξη του
μυλικού θαλάμου. Ο ασθενής ανέφερε
ενδοδοντική θεραπεία προ εξαμήνου.
Κατά την ακτινογραφική εξέταση του
23 διαπιστώθηκε θραύσμα μικροεργα-
λείου στο ακρορριζικό τριτημόριο του
δοντιού. Η αρχική διάγνωση ήταν οξεία
ακρορριζική περιρριζίτιδα. Αποφασί-
στηκε η  επανάληψη της θεραπείας. Με-
τά την αφαίρεση της προσωρινής έμφρα-
ξης έγινε παράκαμψη του θραύσματος

με μικροεργαλείο μικρού μεγέθους τύ-
που Κ-file ((ΕΕιικκ..  11)). Ακολούθησε η προ-
παρασκευή του ριζικού σωλήνα με τη μέ-
θοδο Step-back με άφθονους διακλυ-
σμούς με υποχλωριώδες νατρίο 2,5%,
Glyde file prep (Dentsply, Maillefer,
USA) και χλωρεξιδίνη 0,2% (Omni
dent, Praxis, Dental-Handels). Κατά τη
διάρκεια της προπαρασκευής του ριζι-
κού σωλήνα έγινε προσπάθεια αφαίρε-
σης του θραύσματος με μικροεργαλεία
τύπου Hedstroem, χωρίς αποτέλεσμα.
Με τη βοήθεια του χειρουργικού μικρο-

σκοπίου εντοπίσθηκε το θραύσμα ((ΕΕιικκ..
22)) και αποφασίσθηκε η προσπάθεια
αφαίρεσης του με το σύστημα Instru-
ment Removal System (IRS) - ((ΕΕιικκ..  33)).
Με τη βοήθεια τροποποιημένων εγγλυ-
φίδων Gates Glidden No 4,3,2 δημιουρ-
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KK..  ΜΜάάσσττοορρααςς**

* Μεταπτυχιακός φοιτητής Ενδοδοντολογίας, Oδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ.

Προώθηση σπασμένου μικροεργαλείου

Υπεύθυνοι στήλης: Π. Ζωγάκης, Ν. Κερεζούδης

ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ ΚΑΙ ΑΠΘ

Εικ. 1: Παράκαμψη του θραύσματος
με μικρού μεγέθους ρίνη τύπου Κ.

Εικ. 2: Κλινική εικόνα του θραύσματος
με τη βοήθεια χειρουργικού μικροσκο-
πίου.

Εικ. 3: Εργαλείου του Instrument
Removal System (IRS).



γήθηκε πλατφόρμα ευθείας πρόσβασης
ώστε να χρησιμοποιηθεί ο σωλήνας του
συστήματος, χρώματος κίτρινου με εσω-
τερική διάμετρο 4 mm και εξωτερική 6
mm. Kαι με αυτή την προσπάθεια δεν
κατέστη δυνατή, η αφαίρεση του μικρο-
εργαλείου. Αποφασίσθηκε η τοποθέτη-
ση υδροξειδίου του ασβεστίου, ως αντι-
σηπτικού φαρμάκου, και προσωρινή έμ-
φραξη. Μετά από 7 ημέρες ο ασθενής
προσήλθε με ελαφρά επικρουστικά ενο-
χλήματα. Κατά την ακτινογραφική εξέ-
ταση διαπιστώθηκε προώθηση του θραύ-
σματος ακρορριζικά, αλλά όχι πέραν του
ακρορριζίου ((ΕΕιικκ..  44)). Αποφασίσθηκε η
τελική έμφραξη του δοντιού με συνδυα-
σμό πλάγιας και κάθετης συμπύκνωσης
κώνων γουταπέρκας ((ΕΕιικκ..  55)). Ο ασθενής
προσήλθε για επανέλεγχο μετά από 1
μήνα χωρίς να αναφέρει καμία ενόχλη-
ση. Ο ασθενής παραπέμφθηκε στη Με-
ταπτυχιακή Κλινική του Εργαστηρίου
της Ακίνητης Προσθετικής,  έχοντας
υπόψη την πιθανότητα για περιακρορρι-
ζική χειρουργική στο μέλλον.

Συζήτηση
Κατά την επανάληψη μιας ενδοδοντικής
θεραπείας με θραύσμα μικροεργαλείου,
η ορθότερη αντιμετώπιση είναι η αφαί-
ρεσή του2. Όμως η προσπάθεια αυτή
μπορεί να οδηγήσει σε δημιουργία βά-
θρου, εκτεταμένη αφαίρεση οδοντικών
ιστών ή ακόμη και προώθηση του μικρο-
εργαλείου στους περιακρορριζικούς
ιστούς. Γι’ αυτούς τους λόγους θα πρέπει
να σταθμιστούν οι επιλογές αφαίρεσης,
παράκαμψης ή ακόμη και παραμονής
του μικροεργαλείου εντός του ριζικού
σωλήνα3.  Οι παραπάνω θεραπευτικές
επιλογές θα εξαρτηθούν από την πολφι-

κή ή ακρορριζική πάθηση που οδήγησε
στην ενδοδοντική θεραπεία, το στάδιο
προπαρασκευής κατά το οποίο έγινε το
σύμβαμα, την ανατομία του ριζικού σω-
λήνα, την εντόπιση και το είδος του
θραύσματος, καθώς και από την ανάγκη
μελλοντικής αποκατάστασης του δοντι-
ού.

ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑ

11.. Λαμπριανίδης Θ: Ιατρογενείς βλά-
βες κατά την ενδοδοντική θεραπεία.
Θεσσαλονίκη: University Studio
Press, 1996: 135-136.

22.. Machtou P, Reit C: Non-surgical
retreatment. In: Bergenholtz G,

HØrsted-Bindslev P, Reit C, eds.
Textbook of Endodontology, 1st ed
Oxford, Blackwell Munksgaard, 2003
pp. 300–10.

33.. Suter B, Lussi A, Sequeira P: Proba-
bility of removing fractured instru-
ments from root canals. Int Endod J
2005; 38:112-23.
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Μάστορας

Εικ. 5: Ακτινογραφική εικόνα αμέσως
μετά την τελική έμφραξη του ρ.σ.

Εικ. 4: Aκτινογραφική εικόνα όπου
παρατηρείται ακρορριζική προώθηση
του θραύσματος.
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Επιλογή σχεδίου θεραπείας

Η ασθενής Κ.Κ., 11 ετών, παραπέμφθη-
κε στη μεταπτυχιακή κλινική του Εργα-
στηρίου Ενδοδοντολογίας της Οδοντια-
τρικής Σχολής του Α.Π.Θ. από την κλινι-
κή της Παιδοδοντίας του Α.Π.Θ. για
έλεγχο και εκτίμηση των 11 και 21.

Ιατρικό ιστορικό
Ελεύθερο.

Οδοντιατρικό ιστορικό
Τραυματική βλάβη, από πτώση, στην πε-
ριοχή των 11, 21 πριν από 4 χρόνια. Στον
11 είχε κάταγμα μύλης και στον 21 εκ-
γόμφωση. Η επίσκεψη στον Οδοντίατρο
έγινε σε λιγότερο από μία ώρα όπου και
πραγματοποιήθηκε ανασύσταση στον 11
με το κατεαγός του τμήμα και επαναφύ-
τευση του 21. Ακολούθησαν άλλες δύο
επισκέψεις στον Οδοντίατρο χωρίς ο γο-
νέας να γνωρίζει τη φύση της θεραπείας
που έγινε. Δύο χρόνια μετά ακολούθησε
κάταγμα στον 11  και έγινε ανασύσταση
μύλης με σύνθετη ρητίνη.
Όταν προσήλθαν στην κλινική τα δόντια
ήταν τελείως ασυμπτωματικά και η
ασθενής με τον γονέα αναζητούσαν λύ-
ση στο αισθητικό πρόβλημα.

Κλινική εξέταση
Κατά την κλινική εξέταση η ασθενής πα-
ρουσιάζει ((ΕΕιικκ..  11)):
•• Επανατερηδονισμό της ανασύστασης

ρητίνης στον 11.

•• Υπέκφυση του 21.
•• Αυχενική απορρόφηση στον 21 (pink

spot).
•• Απουσία κοιλότητας διάνοιξης στον

21. 
•• Φυσιολογικός ήχος κατά την επίκρου-

ση στον 11.
•• Μεταλλικός ήχος κατά την επίκρουση

στον 21.

Ακτινογραφική εξέταση
Στην οπισθοφατνιακή ακτινογραφία των
άνω κεντρικών τομέων απεικονίζονται:
•• Ατελής ενδοδοντική θεραπεία στον 11. 
•• Αυχενική απορρόφηση στον 21 και

ατελής έμφραξη του ριζικού σωλήνα
((ΕΕιικκ..  22)).

ΠΠώώςς  ααννττιιμμεεττωωππίίζζεεττααιι  ττοο  ππεερριισσττααττιικκόό;;

Υπεύθυνοι στήλης: Ν. Κερεζούδης, Π. Ζωγάκης

ΑΝΟΙΚΤOΣ ΔΙAΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓH ΣΧΕΔIΟΥ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ

ΠΠ..  ΘΘεεοοδδώώρροουυ**

* Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Ενδοδοντολογίας, Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ.

Παρουσίαση περιστατικού

Εικ. 1: Κλινική ει-
κόνα των 11 και
21.

Εικ. 2: Ακτινογραφική εικόνα των 11
και 21.
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Λεξικό Ενδοδοντικών όρων της ΕΕΕ, 
Εκδόσεις Κισσός, Αθήνα 2004.

ΒΒαακκττηηρριιααιιμμίίαα  ––  BBaacctteerreemmiiaa  βλ. Μικροβιαιμία.

ΒΒεελλόόννηη  δδιιαακκλλυυσσμμώώνν ––  IIrrrriiggaattiioonn  nneeeeddllee  Βελόνη  με τυφλό άκρο
και οπή στο πλάγιο τοίχωμά της, ώστε να αποφεύγεται η προ-
ώθηση των διαλυμάτων διακλυσμών στους περιακρορριζι-
κούς ιστούς.

ΒΒεελλόόννηη  LLeennttuulloo  ––  LLeennttuulloo  Χειροκίνητο ή -συνηθέστερα- μηχα-
νοκίνητο, εύκαμπτο συρμάτινο εργαλείο με αραιό αριστερό-
στροφο σπείραμα, το οποίο περιστρεφόμενο με δεξιόστροφη
φορά προωθεί αποτελεσματικά στο ριζικό σωλήνα διάφορα
φυράματα,  αντιμικροβιακά φάρμακα και κονίες.  

ΒΒεερρννίίκκιι  κκοοιιλλόόττηηττααςς  ––  CCaavviittyy  vvaarrnniisshh  Ειδικό βερνίκι/επίχρισμα
για την επάλειψη των τοιχωμάτων της οδοντικής κοιλότητας
πριν την έμφραξη με αμάλγαμα. Σκοπός της χρήσης του είναι
η απόφραξη των οδοντινοσωληναρίων.



Εισαγωγή 
Το συμπλήρωμα είναι ένα βιολογικό σύ-
στημα που συμβάλλει στην ενίσχυση της
άμυνας του οργανισμού· αποτελείται α-
πό 23 πρωτεΐνες του πλάσματος και του-
λάχιστον 10 πρωτεΐνες των κυτταρικών
επιφανειών1. Τα κύρια συστατικά του2

είναι το C1, C4, C2, C3, C5, C6, C7, C8,
C9. Η ενεργοποίησή του μπορεί να γίνει
μέσω δύο διαφορετικών, αλλά παράλλη-
λων, οδών, της κλασικής (μέσω ανοσο-
συμπλεγμάτων) και της εναλλακτικής
(μέσω μικροβίων)3. Το σύστημα του συ-
μπληρώματος στην περιοχή της φλεγμο-
νής ενεργοποιεί τα φαγοκύτταρα, τα μα-
κροφάγα και τα ουδετερόφιλα πολυμορ-
φοπύρηνα, προκαλεί λύση των κυττάρων
στόχων και οψωνινοποίηση των μικρο-
βίων και των ανοσοσυμπλεγμάτων4. 
Σήμερα, παρά την ύπαρξη ερευνών που
αφορούν τη συμμετοχή ή μη του συμπλη-
ρώματος στις ανοσολογικές αντιδράσεις
στη χρόνια περιακρορριζική φλεγμονή
πολφικής αιτιολογίας5,6, παραμένουν
ερωτήματα, τα οποία χρήζουν περαιτέ-
ρω διερεύνησης.
Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν: α) η
ανίχνευση του C3 κλάσματος του συ-

μπληρώματος και της ανοσοσφαιρίνης
IgG στις χρόνιες περιακρορριζικές βλά-
βες πολφικής αιτιολογίας και β) η διε-
ρεύνηση του ρόλου του C3 και της IgG
στην παθογένεια αυτών των περιακρορ-
ριζικών βλαβών. 

Μέθοδοι και Υλικά
Από το ιστορικό 30 ασθενών που προ-
σήλθαν για θεραπεία στην Κλινική της
Ενδοδοντίας της Οδοντιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών καταγράφη-
καν η κατάσταση της γενικής υγείας τους
(ελεύθεροι από νόσους του ανοσολογι-
κού συστήματος) και τα κλινικά ευρήμα-
τα (ύπαρξη ή μη πόνου στην ψηλάφηση ή
στην επίκρουση, οιδήματος ή συριγγίου).
Ακολούθησε η χειρουργική αφαίρεση 31
χρόνιων περιακρορριζικών αλλοιώσεων
πολφικής αιτιολογίας που διαπιστώθη-
καν σε ισάριθμα ενδοδοντικά θεραπευ-
μένα δόντια. 
Κάθε δείγμα χωριζόταν σε 2 τμήματα,
από τα οποία το πρώτο χρησιμοποιήθη-
κε για τον ανοσοϊστοχημικό έλεγχο της
παρουσίας του C3 και το δεύτερο για την
ιστολογική εξέταση και τον ανοσοϊστο-
χημικό έλεγχο της ύπαρξης ανοσοσφαι-

ρίνης IgG. To πρώτο τμήμα του ιστοτε-
μαχίου τοποθετούνταν σε υγρό άζωτο
μέσα σε block από αλουμινόχαρτο και
στη συνέχεια σε βαθιά κατάψυξη στους
-70°C. Το δεύτερο τμήμα τοποθετούνταν
σε διάλυμα ουδέτερης φορμόλης 10%
έως 18h, ακολουθούσε σκήνωση του
ιστού σε κύβους παραφίνης και ψύξη
στους -20°C. 
Ακολούθησε η ιστολογική εξέταση που
περιελάμβανε τον έλεγχο για την ύπαρ-
ξη ή μη επιθηλίου,την πιθανή ψευδοεπι-
θηλιωματώδη υπερπλασία του και την
τυχόν φλεγμονώδη διήθησή του (λεμφο-
κύτταρα, πλασματοκύτταρα, πολυμορ-
φοπύρηνα) και ως προς το χόριο εξετά-
στηκε η παρουσία λεμφοκυττάρων, πλα-
σματοκυττάρων, γιγαντοκυττάρων και
πολυμορφοπύρηνων. Ο προσδιορισμός
του αριθμού των φλεγμονωδών κυττά-
ρων ήταν ημιποσοτικός και εκφραζόταν
με την κλίμακα (-,+,++,+++) που α-
ντιστοιχούσε σε απουσία, μικρό, μέτριο
ή μεγάλο αριθμό φλεγμονωδών κυττά-
ρων. 
Για τον ανοσοϊστοχημικό έλεγχο των αλ-
λοιώσεων που συμπεριελάμβανε την
εντόπιση του κλάσματος C3 και της ανο-
σοσφαιρίνης IgG χρησιμοποιήθηκε η μέ-
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ΙΙ..  ΟΟιικκοοννόόμμοουυ****

* Διδακτορική διατριβή, Εργαστήριο Ενδοδοντίας, Οδοντιατρικό Τμήμα ΕΚΠΑ, Αθήνα  2003.
** Λέκτορας Ενδοδοντίας, Οδοντιατρικό Τμήμα ΕΚΠΑ.

Ανίχνευση του C3 κλάσματος
του συμπληρώματος

στη χρόνια περιακρορριζική φλεγμονή*

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

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ



θοδος της υπεροξειδάσης-αντιϋπεροξει-
δάσης (ΡΑΡ)7 ((ΕΕιικκ.. 11)). Ο προσδιορισμός
του C3 ενδοκυττάρια και εξωκυττάρια,
καθώς και ο προσδιορισμός του αριθμού
των λεμφοκυττάρων και των πλασματο-
κυττάρων που έφεραν ενδοπλασματικές
ανοσοσφαιρίνες και ο προσδιορισμός
της IgG στο διάμεσο ιστό έγιναν με βά-
ση την κλίμακα (±, +, ++, +++) που
σήμαινε, αμφίβολη χρώση - αμφίβολη
παρουσία, ελαφρά χρώση-μικρός αριθ-
μός (ποσότητα), μέτρια χρώση-μέτριος
αριθμός (ποσότητα), έντονη χρώση-με-
γάλος αριθμός (ποσότητα) αντίστοιχα.
Ως θετικοί μάρτυρες για το C3 χρησιμο-
ποιήθηκαν τομές από νεφρό ασθενούς
πάσχοντος από μεμβρανώδη σπειραμα-
τονεφρίτιδα1 και για την IgG τομές από
φλεγμαίνουσα αμυγδαλή που χρησιμο-
ποιήθηκαν για επιβεβαίωση της τεχνι-
κής. Ως αρνητικοί μάρτυρες και στις δυο
περιπτώσεις επιλέχτηκαν ιστοτεμάχια
περιακρορριζικής αλλοίωσης όπου, αντί
για πρωτογενές αντίσωμα, τοποθετήθη-
κε διάλυμα Tris buffer saline8. 

Αποτελέσματα
Από τα 31 δείγματα που ελήφθησαν το
ένα κρίθηκε ακατάλληλο και τελικά
αξιολογήθηκαν 30 περιπτώσεις. Τα κυ-
ριότερα ευρήματα αυτής της έρευνας συ-
νοψίζονται στους ππίίνναακκεεςς  11--88 και φαίνο-
νται στις εειικκόόννεεςς  22--77.

Συμπεράσματα και κλινική
σημασία
Από τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας
και όπως αυτή πραγματοποιήθηκε προ-
κύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
1. Δεν υφίσταται συσχετισμός μεταξύ

κλινικών σημείων και ανίχνευσης C3.
2. Η ανίχνευση ενδοκυττάρια και εξω-

κυττάρια του C3 κλάσματος του συ-
μπληρώματος σε συνδυασμό με την
ανίχνευση ανοσοσφαιρινών στη χρό-
νια περιακρορριζική φλεγμονή τεκμη-
ριώνει τη συμμετοχή του συμπληρώ-
ματος στην εκδήλωση της ανοσολογι-
κής απάντησης του ξενιστή, ειδικότε-
ρα με αντιδράσεις υπερευαισθησίας

58 E N D O D O N T O L O G I A 4 (1): 57-61, 2009

Οικονόμου

Εικ. 1: Μέθοδος υπεροξειδάσης – αντιϋπεροξειδάσης (ΡΑΡ).



τύπου ΙΙΙ (αντιδράσεις από ανοσοσυ-
μπλέγματα) στην παθογένεια της χρό-
νιας περιακρορριζικής φλεγμονής.

3. Η μέθοδος υπεροξειδάσης-αντιϋπε-
ροξειδάσης (ΡΑΡ) που χρησιμοποιή-
θηκε αποδεικνύεται αξιόπιστη μέθο-
δος για την ανίχνευση του συμπληρώ-
ματος και των ανοσοσυμπλεγμάτων
στη χρόνια περιακρορριζική φλεγμο-
νή πολφικής αιτιολογίας. Η τοποθέτη-
ση των ιστοτεμαχίων σε υγρό άζωτο
και η διατήρησή τους στη συνέχεια
στους -70°C διατηρούν τις αντιγονικές
θέσεις για τον ανοσοϊστοχημικό έλεγ-
χο του συμπληρώματος.

ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑ
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22.. Roitt MJ: Essential Immunology, 7th ed,
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33.. Σίσκος ΙΓ: Το συμπλήρωμα και ο ρόλος του
στην περιακρορριζική φλεγμονή. Σύγχρ Οδοντ
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Εικ. 2: Ιστολογική εικόνα χρόνιας πε-
ριακρορριζικής φλεγμονής. Παρατη-
ρείται ενδοκυττάρια εναπόθεση του C3
κλάσματος του συμπληρώματος (βέ-
λος). Ανοσοϊστοχημική χρώση. (Με-
γέθυνση Χ 250).



of immunoglobulins and complement factor C3
in human dental periapical lesions. Scand J
Dent Res 1983; 91:191-9.

77.. Φλεβοτομάς Μ: Ανίχνευση των ανοσοσφαιρι-
νών στη χρόνια περιακρορριζική φλεγμονή. Δι-
δακτορική Διατριβή, Αθήνα, 1996.
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SSUUMMMMAARRYY

I. Oikonomou*

Detection of C3 component of the comp-
lement in chronic periapical lesions.**

The purpose of this research study was:
a) to detect the presence of C3 compo-
nent of the complement and immuno-
globulin IgG in chronic periapical lesions
of pulpal origin and b) to correlate the
immunohistochemical results with the
clinical and histopathologic findings of
each lesion.
Methods and materials: The material
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Εικ. 3: Ιστολογική εικόνα χρόνιας πε-
ριακρορριζικής φλεγμονής. Παρατη-
ρείται εξωκυττάρια (βέλος) εναπόθε-
ση του C3 κλάσματος του συμπληρώ-
ματος. Ανοσοϊστοχημική χρώση. (Με-
γέθυνση Χ 500).



used in this study consisted of thirty
periapical lesions of pulpal origin,
obtained from randomly chosen endo-
dontically treated human permanent
teeth during periapical surgery. The
research for C3 and IgG was done by
immunohistochemistry with monoclonal
antibodies to human C3 and human IgG
respectively, applying the peroxidase-
antiperoxidase method (PAP). 
Results: The clinical findings revealed
sensitivity to percussion in 12 cases,
sensitivity to palpation in 13 cases,
intraoral swelling in 13 cases, presence of
fistula in 3 cases and no clinical signs in
10 cases. Histological examination of the
haemetoxylin and eosin stained spe-
cimens showed that 28 of the 30 peria-
pical lesions (93,33%) were chronic
inflammation and 2 (6,67%) were dia-
gnosed as periapical scar. From the 28
cases of chronic inflammation 4 cases
(14,29%) were characterized as peria-
pical granuloma. Most specimens sho-
wed a massive infiltration of inflam-
matory cells, with lymphocytes repre-

senting the predominant population
almost in all cases.
In 19 cases of the 30 periapical lesions
(63,33%) C3 was detected in the cyto-
plasm of monocytes and in 4 cases
(13,33%) it was detected on the vessel
walls and in the intercellular substance.
Deposites of C3 intracellularly and in the
intercellular substance simultaneously
were found in 21,05% among the 19
cases that C3 was detected. Both C3 and
IgG in the intercellular substance were
detected in 4 cases (13,33%). The C3
component of the complement was not
detected in the two cases that were
diagnosed as perirapical scar and this
finding establishes the periapical scar as
a proper negative control for the
confirmation of the reliability of the
methods that are used for the detection
of the complement in the periapical
tissues. 
Conclusions: There was no correlation
between clinical findings with the
detection of C3. The peroxidase-
antiperoxidase method (PAP) that was
applied for the detection of C3 was
proved a reliable method for the dete-
ction of the complement and of immune
complexes in chronic periapical lesions
of pulpal origin. The detection of C3
component of the complement intracel-
lularly and in the intercellular substance
with the simultaneous detection of
immunoglobulin IgG strongly indicates
the participation of immunological
reactions, especially of immunoreactions
type III, in the pathogenesis of chronic
periapical inflammation of pulpal origin.
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Εικ. 4: Ιστολογική εικόνα χρόνιας πε-
ριακρορριζικής φλεγμονής. Παρατη-
ρούνται ενδοκυττάριες (γαλάζιο βέ-
λος) και εξωκυττάριες (μαύρο βέλος)
εναποθέσεις του C3 κλάσματος του
συμπληρώματος. Ανοσοϊστοχημική
χρώση. (Μεγέθυνση Χ 500).

Εικ. 5: Ιστολογική εικόνα χρόνιας πε-
ριακρορριζικής φλεγμονής. Παρατη-
ρείται μεγάλη ποσότητα ενδοπλασμα-
τικής ανοσοσφαιρίνης IgG (βέλος).
Ανοσοϊστοχημική χρώση. (Μεγέθυνση
Χ 540).

Εικ. 6: Ιστολογική εικόνα χρόνιας πε-
ριακρορριζικής φλεγμονής. Παρατη-
ρείται μεγάλη ποσότητα ενδοπλασμα-
τικών (γαλάζιο βέλος) και μέτρια πο-
σότητα εξωπλασματικών (μαύρο βέ-
λος) εναποθέσεων ανοσοσφαιρίνης
IgG στο διάμεσο ιστό. Ανοσοϊστοχημι-
κή χρώση. (Μεγέθυνση Χ 540).

Εικ. 7: Ιστολογική εικόνα χρόνιας πε-
ριακρορριζικής φλεγμονής. Διακρίνο-
νται λίγες ενδοκυττάριες (γαλάζιο βέ-
λος) και εξωκυττάριες (μαύρο βέλος)
εναποθέσεις ανοσοσφαιρίνης IgG.
(Μεγέθυνση Χ 540).
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