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Αγαπητοί φίλοι συνάδελφοι,

Η αναγνώριση της Ενδοδοντίας ως ειδικό-
τητας της Οδοντιατρικής αποτελεί ζήτημα
στο οποίο, εκτός από την Ε.Ε.Ε., εμπλέκο-
νται η Ε.Ο.Ο., οι Οδοντιατρικές Σχολές, η
E.S.E., το Συμβούλιο των Ευρωπαίων Οδο-

ντιάτρων και οπωσδήποτε η Πολιτεία. Η Ε.Ε.Ε. έχει ασχοληθεί με το θέ-
μα από το 2004 οπότε, με απόφαση του Δ.Σ. (15/10/2004), ορίσθηκε τρι-
μελής επιτροπή η οποία, μετά από μελέτη ανάλογων ενεργειών της
E.S.E., της Ελληνικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής
Παιδοδοντικής Εταιρείας, κατέληξε σε ορισμένες προτάσεις με στόχο
της υποβολή σχετικής εισήγησης προς την Ε.Ο.Ο. Έτσι, η εκδήλωση εν-
διαφέροντος από την Ε.Ο.Ο., το 2006, για την αναγνώριση των ειδικο-
τήτων Παιδοδοντιατρικής, Ενδοδοντίας και Περιοδοντολογίας βρήκε
την Ε.Ε.Ε. με διαμορφωμένο σκεπτικό.
Το 2008, η Υποεπιτροπή Εκπαίδευσης-Ειδικοτήτων-Συνεχιζόμενης Δια
Βίου Εκπαίδευσης (συντονιστής Κ. Ουλής) υπέβαλε στο Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο.
μια κύρια εισήγηση για τα μεταπτυχιακά και τις ειδικότητες, στην οποία
είχαν επισυναφθεί τρεις αυτόνομες εισηγήσεις για τις ειδικότητες της
Παιδοδοντιατρικής, της Ενδοδοντίας και της Περιοδοντολογίας. Την
κύρια εισήγηση, όσο και τις επισυναπτόμενες εισηγήσεις, συνυπέγρα-
φαν οι διευθυντές των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων των Οδο-
ντιατρικών Σχολών Ε.Κ.Π.Α. και Α.Π.Θ. και οι πρόεδροι των αντίστοι-
χων Επιστημονικών Εταιρειών. Για την Ενδοδοντία υπέγραφαν οι κ.κ.
Π. Πανόπουλος, Δ. Τζιαφάς και Γ. Σίσκος. Το πραγματικά εμπεριστα-
τωμένο αυτό κείμενο, που τεκμηρίωνε με επιστημονικό τρόπο την ανα-
γκαιότητα αναγνώρισης των συγκεκριμένων ειδικοτήτων, συζητήθηκε
στην Έκτακτη Γ.Σ. της Ε.Ο.Ο. στις 6/12/2008, χωρίς δυστυχώς να ληφθεί
απόφαση. Έκτοτε το θέμα δεν επανήλθε σε επίπεδο Ε.Ο.Ο.
Σε επίπεδο E.S.E., η αναγνώριση της ειδικότητας της Ενδοδοντίας έχει
αποτελέσει θέμα πολλών Γενικών Συνελεύσεων. Στη Γ.Σ. της 23/10/2010
που πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα, ο πρόεδρος της Ομάδας Εργα-
σίας για την Αναγνώριση της Ειδικότητας στην Ε.Ε. κ. Π. Πανόπουλος
ενημέρωσε τους εθνικούς αντιπροσώπους ότι, σύμφωνα με την ισχύου-
σα νομολογία, είναι αδύνατη η κεντρική αναγνώριση οποιασδήποτε νέ-
ας οδοντιατρικής ειδικότητας, ενώ είναι δυνατή μόνο η αμοιβαία ανα-
γνώριση μεταξύ δύο ή περισσότερων ευρωπαϊκών κρατών. Στη συνέχεια
πρότεινε τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Περιοδοντολογική Εταιρεία
και την Ευρωπαϊκή Παιδοδοντική Εταιρεία, με στόχο την αλλαγή του
υφιστάμενου νομικού καθεστώτος. Η Γ.Σ. εξουσιοδότησε τον πρόεδρο
της E.S.E. Claus Lost  να σχεδιάσει με τον M. Santz, εκ μέρους της Ευ-
ρωπαϊκής Περιοδοντολογικής Εταιρείας, τις επόμενες ενέργειες.
Σε επίπεδο Συμβουλίου Ευρωπαίων Οδοντιάτρων έχει ζητηθεί από τα
κράτη-μέλη να προχωρήσουν στην αναγνώριση περισσότερων οδοντια-
τρικών ειδικοτήτων, πέραν των ήδη αναγνωρισμένων (Ορθοδοντική,
Στοματική Χειρουργική), με το σκεπτικό ότι αν τα 2/5 των κρατών-με-
λών αναγνωρίσουν κάποια ειδικότητα, τότε μπορούν να υποβάλουν αί-
τημα προς τη Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Κοινότη-
τας για την ένταξή τους στη σχετική Κοινοτική Οδηγία (36/2005). Το θέ-

μα έχει ανατεθεί στην Ομάδα Εργασίας για την Εκπαίδευση και τα
Επαγγελματικά Δικαιώματα των Οδοντιάτρων, την οποία συντονίζει ο
Αναπλ. Καθηγητής Κ. Ουλής.
Παράλληλα, η Ε.Ε.Ε. δραστηριοποιήθηκε για τη δημιουργία ενός «Μη-
τρώου Ελλήνων Ενδοδοντολόγων», επειδή το Δ.Σ. είχε γίνει κατά και-
ρούς, αλλά και μέχρι πρόσφατα, δέκτης αιτημάτων, τόσο από Οδοντια-
τρικούς Συλλόγους, όσο και από γενικούς οδοντιάτρους για την κατάρ-
τιση και τη γνωστοποίηση ενός καταλόγου ενδοδοντολόγων, με στόχο
την υπεύθυνη παραπομπή των ασθενών. Με αυτό το σκεπτικό, το Δ.Σ.
(12/01/2005) όρισε τριμελή επιτροπή, η οποία υπέβαλε σχέδιο εισήγησης
στις 15/03/2006 και την τελική εμπεριστατωμένη εισήγησή της στις
20/12/2006. Το Δ.Σ. (28/02/2008), μετά από μακρά συζήτηση, κατέληξε
σε «Απόφαση-Εισήγηση για τη Δημιουργία Μητρώου Ελλήνων Ενδοδο-
ντολόγων», την οποία απέστειλε μαζί με την ημερήσια διάταξη της Γ.Σ.
σε όλα τα μέλη της Ε.Ε.Ε. Εντούτοις, στη Γ.Σ. της 30/03/2007 η συζήτη-
ση του θέματος αναβλήθηκε, επειδή διακεκριμένα μέλη της Εταιρείας
έθεσαν με επιστολές τους θέματα δικαστικών διεκδικήσεων, διάρρηξης
των σχέσεων Ε.Ε.Ε.-Ε.Ο.Ο., αθέμιτου ανταγωνισμού, καταστρατήγησης
της ισονομίας, παρανομίας και αντισυνταγματικότητας του όλου εγχει-
ρήματος. Έκτοτε το θέμα δεν επανήλθε, επειδή διαπιστώθηκε ότι πράγ-
ματι υφίστανται νομικά κωλύματα. 
Εντελώς πρόσφατα, το θέμα επανήλθε στο προσκήνιο με τη γνωστή
πρωτοβουλία ορισμένων συναδέλφων, μεταξύ των οποίων και διακεκρι-
μένα μέλη της Ε.Ε.Ε., για την ίδρυση συλλόγου Ελλήνων ενδοδοντολό-
γων. Το Δ.Σ. (16/02/2011), μετά από μακρά συζήτηση και γενικότερο
προβληματισμό επί του θέματος, κατέληξε ομόφωνα στην άποψη ότι «η
πρωτοβουλία και η κίνηση αυτή είναι τουλάχιστον ατυχής», δεδομένων
όλων των προηγούμενων σχετικών ενεργειών της Ε.Ε.Ε., και όρισε τρι-
μελή επιτροπή, η οποία στελεχώθηκε και από άλλους τρεις συναδέλφους
που εξέφρασαν ενδιαφέρον στη Γ.Σ. της 30/03/2011, με σκοπό την κατα-
γραφή όλων των επαγγελματικών θεμάτων στο χώρο της Ενδοδοντίας
και την υποβολή σχετικής εισήγησης στο Δ.Σ.
Όμως, όπως και νά ’χει το ζήτημα, είναι προφανές ότι, όπως τεκμηριώ-
νεται στην εισήγηση που υποβλήθηκε το 2008 στην Ε.Ο.Ο., η αναγνώρι-
ση της ειδικότητας της Ενδοδοντίας είναι κυρίως αναγκαιότητα των και-
ρών και όχι απλώς απαίτηση των ειδικών. Όλοι όσοι δραστηριοποιού-
νται στο χώρο της Ενδοδοντίας και ενδιαφέρονται για την αναγνώρισή
της ως ειδικότητας, επιβάλλεται να κινηθούν από κοινού, συμβάλλοντας
στη διαμόρφωση των εξελίξεων σε επίπεδο Ε.Ε.Ε, Ε.Ο.Ο., Οδοντιατρι-
κών Σχολών, E.S.E., Συμβουλίου Ευρωπαίων Οδοντιάτρων και Πολιτεί-
ας, με συμμάχους την Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία και την Ελληνι-
κή Περιοδοντολογική Εταιρεία.
Όλοι μαζί για το καλό όλων και κυρίως προς όφελος των ασθενών και
του κοινωνικού συνόλου!
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Editorial  Η σελίδα του Διευθυντή

Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Με φιλικούς χαιρετισμούς

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

Ειδικότητα Ενδοδοντίας: αίτημα των ειδικών 
ή αναγκαιότητα των καιρών;
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Υπολογιστική τομογραφία κωνικής δέσμης

Υπολογιστική τομογραφία κωνικής δέσμης. 
Μέρος Α: Βασικές αρχές λειτουργίας

Γ. Τσομπανίδης*, Χ. Αγγελόπουλος**, Θ. Λαμπριανίδης***

ΚΥΡΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ 

ακτινογραφία, απεικόνιση, υπολογιστική τομογραφία κωνικής
δέσμης

Λέξεις-κλειδιά

cone beam computed tomography, endodontics, diagnosis, appli-
cations

Key words

*Οδοντίατρος, Ειδικευθείς στην Ενδοδοντία, Επιμελητής Οδοντιατρικού
Τμήματος 424 ΓΣΝΕ.

**Αναπληρωτής Καθηγητής και Διευθυντής Εργαστηρίου Γναθοπροσω-
πικής Ακτινολογίας/Ακτινοδιαγνωστικής, Οδοντιατρική Σχολή Πανε-
πιστημίου Columbia, Ν. Υόρκη, ΗΠΑ.

*** Καθηγητής Ενδοδοντολογίας, Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ. 

* DDS, MSc in Endodontics, Senior Dental Officer, Hellenic Army, 424
GMHE. 

**Assoc. Professor & Director, Division of Oral and Maxillofacial Radio -
logy, College of Dental Medicine, Columbia University, NY, USA.

***Professor, Dept of Endodontology, School of Dentistry, Aristotle Unive -
rsity of Thessaloniki. 

Περίληψη
Η ακτινογραφική εξέταση αποτελεί πολύτιμο διαγνωστικό μέσο
στην οδοντιατρική, και ειδικότερα στην ενδοδοντολογία, διότι
υπεισέρχεται σε όλα τα στάδια της ενδοδοντικής θεραπείας.
Οι οπισθοφατνιακές ακτινογραφίες παρέχουν περιορισμένες
διαγνωστικές πληροφορίες, λόγω της δισδιάστατης απεικόνισης
των δομών. Σημαντικά μειονεκτήματα αποτελούν η γεωμετρική
παραμόρφωση των ειδώλων και ο ανατομικός θόρυβος. 
Η υπολογιστική τομογραφία κωνικής δέσμης (ΥΤΚΔ) σχεδιά-
σθηκε ειδικά για την τρισδιάστατη απεικόνιση των σκληρών
ιστών του σπλαγχνικού κρανίου και του στοματογναθικού συστή-
ματος, με σημαντικά μικρότερη δόση ακτινοβολίας για τον ασθε-
νή σε σχέση με τους ιατρικούς υπολογιστικούς τομογράφους.
Στην τεχνική αυτή, η περιοχή ενδιαφέροντος υποβάλλεται σε
πολλαπλές εκπομπές κωνικής δέσμης ακτινοβολίας που επιτυγ-
χάνουν την απεικόνιση ολόκληρου του πεδίου ενδιαφέροντος με
μία μόνο περιστροφή του συστήματος λυχνίας-αισθητήρα. Τα δε-
δομένα που λαμβάνονται περιλαμβάνουν μια σειρά δισδιάστα-
των πλεγμάτων εικονοστοιχείων, που με τη βοήθεια ηλεκτρονι-
κού υπολογιστή μετατρέπονται σε τομογραφικές εικόνες. Αυτές
είναι δυνατόν να αναπαραχθούν σε πολυεπίπεδες ανασυνθέσεις
ή ακόμη και σε τρισδιάστατες οπτικοποιήσεις. Ο κλινικός μπορεί
να αξιολογήσει τις φυσιολογικές και παθολογικές δομές με βάση
διαφορετικές τρισδιάστατες απεικονίσεις. 
Η εξέλιξη της ΥΤΚΔ έχει δώσει μεγάλη ώθηση στην οδοντιατρι-
κή απεικόνιση, γεγονός που αντανακλάται στον αυξανόμενο
αριθμό σχετικών δημοσιεύσεων στη βιβλιογραφία.
Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό την παρουσίαση των βασικών αρ-
χών λειτουργίας της ΥΤΚΔ.

Summary
Cone beam computed tomography (CBCT). Part A: Princi-
ples and technical considerations

G. Tsompanides*, X. Angelopoulos**, Th. Lambrianidis***

Radiographic examination is an essential component of endodontic
management, underpinning aspects of diagnosis, treatment planning,
intraoperative control, presurgical assessment and outcome assess-
ment. Periapical images yield limited information because of the two-
dimensional nature of images produced, geometric distortion and
anatomical noise.  Cone beam computed tomography (CBCT) has
been specifically designed to produce undistorted three-dimensional
information of the maxillofacial skeleton, including the teeth and
their surrounding tissues with a significantly lower effective radiation
dose compared to conventional computed tomography (CT). The
CBCT is an imaging modality that exposes an object to multiple cone-
shaped beam projections to acquire the entire volume of interest in a
single sweep of the scanner. The resulting dataset consists of a series
of individual two-dimensional pixel matrices, which are then recon-
structed using powerful personal computers into tomographic slices
that may be displayed as multiplanar or surface rendering images.
Thus, the clinician can visualize morphologic features and patholo-
gies from different 3D perspectives. 
At present, the CBCT images do not have the resolution of conven-
tional radiographs and are susceptible to artifacts that affect image fi-
delity. However, the ability of CBCT technology to demonstrate geo-
metrically accurate images in multiple directions and the elimination
of anatomic noise facilitates the assessment of a number of features
important in endodontic diagnosis, treatment, and long-term man-
agement.
This paper will review the basic principles of the CBCT technology.
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1. Εισαγωγή
Η ακτινογραφική εξέταση αποτελεί πο-
λύτιμο διαγνωστικό μέσο στην οδοντια-
τρική, και ειδικότερα στην ενδοδοντολο-
γία, διότι υπεισέρχεται σε όλα τα στάδια
της ενδοδοντικής θεραπείας, από τη διά-
γνωση και τον καθορισμό του σχεδίου
θεραπείας έως την αξιολόγηση του τελι-
κού αποτελέσματος και τον επανέλεγχο
του περιστατικού. 
Βασικός περιορισμός των ακτινογρα-
φιών είναι η απεικόνιση των οδοντικών
και περιακρορριζικών ιστών μόνο κατά
την εγγύς-άπω διεύθυνση, με αποτέλε-
σμα την αδυναμία εκτίμησης της παρειο-
γλωσσικής διάστασης των δομών. Μειο-
νεκτήματα αποτελούν επίσης η γεωμε-
τρική παραμόρφωση των ακτινοβολού-
μενων στοιχείων1-3, η αλληλεπικάλυψη
των παρεμβαλλόμενων ανατομικών δο-
μών (ανατομικός θόρυβος)4, η υποκειμε-
νικότητα στην ερμηνεία των ίδιων ακτι-
νογραφημάτων από διαφορετικούς πα-
ρατηρητές (interobserver variability), αλ-
λά και του ίδιου του παρατηρητή κατά τη
μελέτη τους σε διαφορετικό χρόνο (in-
traobserver variability)5-7, καθώς και η
δυσκολία επανάληψης της ακτινογραφι-
κής εικόνας8,9. 
Η λήψη επιπλέον ακτινογραφιών με με-
ταβολή της οριζόντιας ή κατακόρυφης
γωνίωσης δεν εγγυάται πάντα την ανα-
γνώριση της ανατομίας ή της παθολογίας
των ιστών και ενδέχεται να μην αποκα-
λύψει περισσότερες πληροφορίες10,11.
Tο γνωστικό επίπεδο και η εμπειρία του
παρατηρητή βοηθούν στην αξιολόγηση
των ακτινογραφικών εικόνων˙ όμως αυ-
τή η «νοητική» τρισδιάσταση ανασύνθε-
ση των πληροφοριών μπορεί να διαφο-
ροποιείται σημαντικά από την πραγματι-
κή εικόνα της υπό εξέταση περιοχής12. 
Οι παραπάνω περιορισμοί των ακτινο-
γραφημάτων οδήγησαν στο να διερευνη-
θούν οι δυνατότητες νεότερων και πιο
εξελιγμένων απεικονιστικών τεχνικών
για τη διάγνωση των παθήσεων του στο-
ματογναθικού συστήματος, οι οποίες εί-
χαν ήδη εισαχθεί σε άλλες ιατρικές ειδι-
κότητες, όπως είναι η υπολογιστική το-

μογραφία (CT)13-16, η μαγνητική τομο-
γραφία (MRI)17-19 και η υπερηχοτομο-
γραφία (U/S)20,21. Ωστόσο, καμιά δεν
έτυχε ευρείας εφαρμογής για λόγους
που, κατά περίπτωση, σχετίζονται με το
υψηλό κόστος αγοράς των μηχανημά-
των, το κόστος της εξέτασης, τις πολύ
υψηλές δόσεις ακτινοβολίας για τον
ασθενή ή τη δυσκολία αξιολόγησης των
εικόνων22. 

2. Υπολογιστική 
τομογραφία κωνικής 
δέσμης
Σημαντική ώθηση στην οδοντιατρική
ακτινοδιάγνωση έδωσε, από τα τέλη της
δεκαετίας του 1990, η εξέλιξη υπολογι-
στικών τομογράφων ακτινικής δέσμης
κωνικής γεωμετρίας, σχεδιασμένων ειδι-
κά για την τρισδιάστατη απεικόνιση των
σκληρών ιστών του σπλαγχνικού κρανί-
ου και του στοματογναθικού συστήμα-
τος, με σημαντικά μικρότερη δόση ακτι-
νοβολίας για τον ασθενή23,24. 
Η ογκομετρική τομογραφία κωνικής δέ-
σμης (CBVT) ή υπολογιστική τομογρα-
φία κωνικής δέσμης (CBCT), όπως έχει
επικρατήσει να αναφέρεται, αναπτύχθη-
κε ως μια εναλλακτική και γρήγορη το-
μογραφική απεικόνιση, σε σύγκριση με
τις περίπλοκες και δαπανηρές τεχνικές
της γεωμετρίας τύπου βεντάλιας, της ελι-
κοειδούς σάρωσης κ.λπ., που χρησιμο-
ποιούνται στους ιατρικούς υπολογιστι-
κούς τομογράφους. Η μέθοδος αυτή
εφαρμόσθηκε αρχικά στην αγγειογρα-
φία25 και πιο πρόσφατα στην ακτινοθε-
ραπεία26 και τη μαστογραφία27. Πρόκει-
ται για μια απεικονιστική μέθοδο που
αναπτύσσεται συνεχώς, προσφέροντας
νέες προοπτικές στην οδοντιατρική α -
πεικόνιση, γεγονός που καταδεικνύεται
από τον αυξανόμενο αριθμό των σχετι-
κών δημοσιεύσεων στη διεθνή βιβλιο-
γραφία, διότι ξεπερνά το μεγαλύτερο
περιορισμό της ακτινογραφίας, που εί-
ναι η απώλεια της τρίτης διάστασης.
Σκοπός την εργασίας αυτής είναι η πα-
ρουσίαση στο μέρος Α των βασικών αρ-
χών λειτουργίας και στο μέρος Β των πι-

θανών εφαρμογών της υπολογιστικής το-
μογραφίας κωνικής δέσμης (ΥΤΚΔ)
στην ενδοδοντολογία. 

3.  Βασικές αρχές 
λειτουργίας της ΥΤΚΔ
Η ΥΤΚΔ χρησιμοποιεί για την απόκτη-
ση των δεδομένων ένα εξωστοματικό
σύστημα λυχνίας-αισθητήρα, που εκπέ-
μπει δέσμη ιοντίζουσας ακτινοβολίας
κωνικού σχήματος (Εικ. 1) και πραγμα-
τοποιεί, ανάλογα με τον τύπο του τομο-
γράφου, μερική ή συνηθέστερα πλήρη
περιστροφή γύρω από το κεφάλι του
ασθενούς, κατά τρόπο παρόμοιο με
εκείνο των μηχανημάτων πανοραμικής
ακτινογραφίας. Ο ασθενής τοποθετείται
σε όρθια, καθιστή ή ύπτια θέση (Εικ. 2).
Ο χρόνος εξέτασης κυμαίνεται από 10
έως 40 δευτερόλεπτα και εξαρτάται από
τον τομογράφο και την επιλογή των πα-
ραμέτρων ακτινοβόλησης28,29. 
Κατά την περιστροφή πραγματοποιείται
μια σειρά από διαδοχικές (150 έως 600)
παλμικές εκπομπές ακτινοβολίας Χ, που
προσφέρουν τα δεδομένα για την τρισ-
διάστατη ανασύνθεση της υπό εξέταση
περιοχής23. Στην πραγματικότητα, ο
χρόνος ακτινοβόλησης είναι μικρότερος
του χρόνου περιστροφής του συστήματος
σάρωσης, ιδιότητα που συνεπάγεται μει-
ωμένη δόση ακτινοβολίας για τον ασθε-
νή. Ωστόσο, υπάρχουν και τομογράφοι
που λειτουργούν με βάση τη συνεχή εκ-
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Εικ. 1: Γεωμετρία ακτινικής δέσμης
ιατρικού υπολογιστικού τομογράφου
(αριστερά) και ΥΤΚΔ (δεξιά). (Τροπο-
ποίηση από Mcdonald-Jankowski και
Opre82.)



πομπή ακτινοβολίας. 
Σε κάθε προβολή, η εξασθενημένη ακτι-
νική δέσμη που προκύπτει μετά την
απορρόφησής της από τους ιστούς προ-
σπίπτει στον αισθητήρα και παράγει ένα
δισδιάστατο πλέγμα εικονοστοιχείων με
βάθος πεδίου 12-16 bit. Το σύνολο των
πλεγμάτων αποτελεί τον όγκο των ακα-
τέργαστων δεδομένων (raw data). Ο
όγκος δεδομένων που αποκτάται έχει
σφαιρικό ή κυλινδρικό σχήμα, με διάμε-
τρο 4-30 cm, και αναφέρεται ως πεδίο
απεικόνισης (field of view)29 (Εικ. 3). 
Οι τομογράφοι μεγάλου πεδίου, όπως
για παράδειγμα ο Newtom 3G (QR Ve -
rona, Italy) ή ο i-CAT (Images Science
International, Hatfield, PA, ΗΠΑ) μπο-
ρούν να απεικονίσουν ολόκληρο το σκε-
λετό του σπλαγχνικού κρανίου με μία
περιστροφή. Οι περισσότεροι οδοντια-
τρικοί υπολογιστικοί τομογράφοι προ-
σφέρουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ
διαφορετικών πεδίων απεικόνισης ή
ρύθμισης των διαστάσεων του πεδίου,
ανάλογα με το μέγεθος της υπό εξέταση
περιοχής. Εναλλακτικά, υπάρχουν και
τομογράφοι περιορισμένου (4 έως 10
cm) πεδίου (limited field CBCT scan-
ners), οι οποίοι προσφέρονται για την
απεικόνιση περιοχής μικρού εύρους (2-3
δόντια) με περιορισμένη δόση ακτινοβο-
λίας για τον ασθενή. Λόγου χάρη, ο το-
μογράφος 3D Accuitomo FPD (J Morita
Corporation, Osaka, Ιαπωνία) επιτρέπει
την επιλογή κυλινδρικού πεδίου διαστά-
σεων 4x4 cm (ύψος-διάμετρος). 
Με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογι-

στή και σύνθετων λογισμικών προγραμ-
μάτων, γίνεται η μαθηματική επεξεργα-
σία με ειδικούς αλγορίθμους και η ανα-
σύνθεση των ακατέργαστων δεδομένων
σε εγκάρσιες τομές (αρχική ανασύνθεση
εικόνας)30. Σε αντίθεση με τους ιατρι-
κούς αξονικούς τομογράφους, δεν απαι-
τείται η αρχική λήψη διαδοχικών εγκάρ-
σιων τομών προεπιλεγμένου πάχους για
την ανασύνθεση της εικόνας. Οι τομές
δημιουργούνται ψηφιακά από τον Η/Υ
μετά την επεξεργασία των δεδομέ-
νων4,28. Κάθε τομή της υπολογιστικής το-
μογραφίας χωρίζεται σε πολλές στοιχει-
ώδεις μονάδες που ονομάζονται στοιχει-
ώδεις κυψέλες ή ογκοστοιχεία (voxel)
και αντιπροσωπεύουν έναν τρισδιάστα-
το όγκο δεδομένων (Εικ. 4). Το μέγεθός
τους κυμαίνεται τυπικά μεταξύ 0,076-0,4
mm. Η δισδιάστατη απεικόνιση του vox-
el στην οθόνη του Η/Υ αποτελεί το εικο-
νοστοιχείο (pixel)29,31,32. 
Το μέγεθος και ο αριθμός των ογκοστοι-
χείων καθορίζουν την ανάλυση (λεπτο-
μέρεια) της τελικής εικόνας. Η απόκτη-
ση μεγαλύτερου όγκου δεδομένων, ανά-
λογα με τη ρύθμιση των παραμέτρων
ακτινοβόλησης, συνεπάγεται περισσότε-
ρα στοιχεία για την ανασύνθεση των ει-
κόνων, βελτίωση της χωρικής (spatial)
και της αντιθετικής (contrast) διακριτι-
κής ικανότητας και περιορισμό του θο-
ρύβου. Μειονεκτήματα αποτελούν ο με-
γαλύτερος χρόνος ακτινοβόλησης, η αυ-
ξημένη δόση ακτινοβολίας και η επιμή-
κυνση του χρόνου επεξεργασίας των δε-
δομένων28. 

Βασικό στοιχείο της τεχνολογίας της
ΥΤΚΔ είναι ότι τα συντιθέμενα ογκο-
στοιχεία είναι ισοτροπικά (κυβοειδούς
μορφής – έχουν ίσες τις 3 διαστάσεις),
καθώς η απόκτηση δεδομένων εξαρτά-
ται από το μέγεθος των εικονοστοιχείων
του αισθητήρα, κάτι που επιτρέπει ακρί-
βεια στη μέτρηση των εξεταζόμενων δο-
μών από όλες τις διαστάσεις. Αντίθετα,
στους ιατρικούς υπολογιστικούς τομο-
γράφους, όπου τα δεδομένα αποκτώνται
με την ανασύνθεση συνεχόμενων εγκάρ-
σιων τομών, τα ογκοστοιχεία είναι ανι-
σοτροπικά (μορφής ορθογώνιου παραλ-
ληλεπιπέδου) και εξαρτώνται από το πά-
χος της τομής που ορίζεται κατά την εξέ-
ταση28,33,34. Οι αρχικές, πολύ μικρού πά-
χους τομές, οι οποίες μπορούν να είναι
λεπτές όσο το μέγεθος των ογκοστοιχεί-
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Εικ. 2: Τύποι σύγχρονων υπολογιστικών τομογράφων κωνικής δέσμης. (Εικόνες από
το διαδίκτυο.)

Εικ. 3: Απόκτηση των δεδομένων της
ΥΤΚΔ κατά την περιστροφή του συ-
στήματος λυχνίας-αισθητήρα γύρω
από το υπό εξέταση υποκείμενο.

Εικ. 4: Δημιουργία αρχικών τομών με-
τά την επεξεργασία των δεδομένων.
Κάθε τομή αποτελείται από πολλές
στοιχειώδεις μονάδες που ονομάζο-
νται στοιχειώδεις κυψέλες ή ογκοστοι-
χεία (voxel). (Τροποποίηση από Mc-
donald-Jankowski και Opre82.)



ων, χρησιμεύουν για τη δημιουργία των
δευτερογενών ανασυνθέσεων, αρχικά
στα τρία ορθογώνια επίπεδα του χώρου
(αξονικό, οβελιαίο, μετωπιαίο)29 (Εικ.
5). 

Οι παραγόμενες εικόνες μεταφέρονται
στην οθόνη του Η/Υ μέσω λογισμικών
προγραμμάτων που προσφέρουν στον
κλινικό, με τη μετακίνηση του κέρσορα,
δυνατότητες οπτικοποίησης των ανασυν-

θέσεων σε πολυεπίπεδες απεικονίσεις,
δημιουργίας νέων ανασυνθέσεων σε
όποιο επίπεδο ή κατεύθυνση επιλεχθεί
(Εικ. 6), δημιουργίας πολλαπλών πανο-
ραμικών ανασυνθέσεων (Εικ. 7) και
βελτίωσης της εικόνας μέσω των βασι-
κών εργαλείων οπτικής επεξεργασίας
(μεγέθυνση, αυξομείωση φωτεινότητας
και αντίθεσης, μετρήσεις, προσθήκη
σχολίων). Τέλος, παρέχεται και η δυνα-
τότητα τρισδιάστατης ανασύνθεσης του
ειδώλου της περιοχής που ακτινοβολή-
θηκε. Αυτή μπορεί να αποδοθεί με δύο
τρόπους, είτε με την απεικόνιση της εξω-
τερικής επιφάνειας του ειδώλου (surface
rendering) (Εικ. 8) είτε ως ογκομετρική
απεικόνιση με σχετική διαφάνεια (vol-
ume rendering)35 (Εικ. 9). 

4. Πλεονεκτήματα 
της ΥΤΚΔ
Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της ΥΤΚΔ
είναι4,28:
α) Η δυνατότητα περιορισμού του πεδί-

ου ακτινοβόλησης.
β) Η παραγωγή εικόνας υψηλής ποιότη-

τας.
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Εικ. 5: Δημιουργία δευτερογενών ανασυνθέσεων σε επίπεδα και πάχη τομών που επι-
λέγονται από τον εξεταστή.

Εικ. 6: Α και Β. Οπισθοφατνιακές ακτινογραφίες εκτεταμένης περιακρορριζικής αλ-
λοίωσης στο #46. Γ και Δ. Αξονικές ανασυνθέσεις ΥΤΚΔ. Ε-Ζ. Οβελιαίες ανασυνθέ-
σεις. Η-Ι. Τομές κάθετες στη γνάθο, που αποκαλύπτουν την επέκταση της βλάβης έως
το γενειακό τρήμα και τη σχέση της με το γναθιαίο πόρο με πιθανή διάβρωση της ορο-
φής του.

A

Εικ. 7: Πανοραμικές ανασυνθέσεις
ΥΤΚΔ. Α. Πάχους 50 mm και Β. Πά-
χους 10 mm.

Β Γ Δ

Ε ΣΤ Ζ

Η Θ Ι

Α

Β



γ) Ο μικρός χρόνος εξέτασης.
δ) Η μειωμένη δόση ακτινοβολίας σε σύ-

γκριση με τους ιατρικούς αξονικούς
τομογράφους.

ε) Η δυνατότητα πολυεπίπεδης ανασύν-
θεσης των τομών.

στ) Η παραγωγή εικόνων με μειωμένες
ψευδοενδείξεις σε σύγκριση με τους
ιατρικούς αξονικούς τομογράφους.

ζ) Η δυνατότητα αποθήκευσης και χρή-
σης των αρχείων από διάφορα προ-
γράμματα επεξεργασίας εικόνας.

η) Η δυνατότητα προσδιορισμού της α -
κριβούς θέσης των ανατομικών μο-
ρίων.

θ) Η δυνατότητα τρισδιάστατης ανασύν-
θεσης της υπό εξέταση περιοχής. 

5. Ακρίβεια της εικόνας

Η ακρίβεια των διαστάσεων της εικόνας
της ΥΤΚΔ επιβεβαιώνεται από αρκετές
αναφορές στη βιβλιογραφία36-40. 
Οι Lascala και συν.41, σε μετρήσεις που
πραγματοποίησαν σε οκτώ ξηρά κρανία
με τον τομογράφο NewTom 9000 (Quan-
titative Radiology, Verona, Ιταλία), κα-
τέληξαν στο συμπέρασμα ότι, αν και προ -
καλείται μικρή μείωση των πραγματικών
διαστάσεων του ακτινοβολούμενου αντι-
κειμένου, αυτή είναι πρακτικά τόσο αμε-

λητέα ώστε να μην επηρεάζει την ακρί-
βεια των μετρήσεων. Παρόμοια ήταν και
τα συμπεράσματα των Pinsky και συν.42,
οι οποίοι μέτρησαν με τον τομογράφο i-
CAT (Xoran Technologies, An Arbor,
Miami, ΗΠΑ) οστικές βλάβες διαφορε-
τικής διαμέτρου και βάθους, τις οποίες
δημιούργησαν σε ακρυλικό μπλοκ και σε
πτωματικό παρασκεύασμα κάτω γνά-
θου. Κατέληξαν στο ότι με τη χρήση του
λογισμικού προγράμματος μπορούσαν
να πετύχουν ακριβείς γραμμικές και
ογκομετρικές μετρήσεις των διαστάσεων
των βλαβών, παρά τη μικρή σμίκρυνση
στην παραγόμενη εικόνα.
Οι Ludlow και συν.38 πραγματοποίησαν
μετρήσεις σε 30 κρανία για να μελετή-
σουν πόσο ακριβείς είναι οι διαστάσεις
των εικόνων που λαμβάνονται με τον το-
μογράφο NewTom 9000 (Quantitative
Radiology, Verona, Ιταλία) και ανέφε-
ραν ότι οι μετρήσεις ήταν ακριβείς χωρίς
να επηρεάζονται από τις μεταβολές της
θέσης των κρανίων κατά τη διάρκεια της
εξέτασης. Επίσης, συμπέραναν ότι ο
οδοντιατρικός υπολογιστικός τομογρά-
φος δίνει αξιόπιστες γραμμικές μετρή-
σεις του σκελετού του σπλαγχνικού κρα-
νίου. Οι Obenauer και συν.43 επιβεβαίω-
σαν την ακρίβεια της ογκομετρικής ανά-
λυσης των εικόνων που λαμβάνονται με
την ΥΤΚΔ, στοιχείο που θα μπορούσε

να αξιοποιηθεί στην αντικειμενικότερη
αξιολόγηση της εξέλιξης του μεγέθους
των περιακρορριζικών βλαβών.
Με τα παραπάνω συμπεράσματα συμ-
φωνούν και οι Kamburoğlu και συν.44, οι
οποίοι μελέτησαν την ακρίβεια και την
επαναληψιμότητα των μετρήσεων των
διαστάσεων περιακρορριζικών αλλοιώ-
σεων που προκάλεσαν με χημικό τρόπο
σε 18 δόντια κάτω γνάθου πτωματικών
παρασκευασμάτων και ακτινοβόλησαν
με τον τομογράφο NewTom 3G Plus
(Quantitative Radiology, Verona, Ιτα-
λία). 

6. Ποιότητα εικόνας – 
περιορισμοί της ΥΤΚΔ

Η ποιότητα της εικόνας της ΥΤΚΔ εξαρ-
τάται από τις παραμέτρους ακτινοβόλη-
σης, την επιλογή των ρυθμίσεων ανασύν-
θεσης και το είδος του τομογράφου45,46.
Αν και η τεχνολογία των οδοντιατρικών
υπολογιστικών τομογράφων συνεχώς
εξελίσσεται, υπάρχουν ακόμη κάποιοι
περιορισμοί που συνδέονται με τη γεω-
μετρία προβολής της κωνικού σχήματος
ακτινικής δέσμης, την ευαισθησία του
αισθητήρα και την αντιθετική διακριτική
ικανότητα, με αποτέλεσμα την παραγω-
γή εικόνων που υστερούν συνολικά σε
ευκρίνεια (clarity) έναντι της κλασικής
υπολογιστικής τομογραφίας (CT). Η
ποιότητα της παραγόμενης εικόνας επη-
ρεάζεται επίσης από το θόρυβό της, τις
ψευδοενδείξεις και τη μικρή αντίθεση
των μαλακών ιστών28. 
Η διάγνωση παθολογικών καταστάσεων
σε αρχόμενο στάδιο στην ενδοδοντία ή η
εξέταση ιστών με περιορισμένες διαστά-
σεις, π.χ. η διάγνωση μεταβολών του πε-
ριρριζικού χώρου με μέσο εύρος 0,2 mm,
απαιτεί απεικονίσεις υψηλής ανάλυσης. 
Στην παρούσα φάση, οι εικόνες που πα-
ράγονται με την ΥΤΚΔ δεν έχουν την
ανάλυση των κλασικών ακτινογραφημά-
των. Η χωρική διακριτική ικανότητα των
ψηφιακών ακτινογραφημάτων είναι της
τάξης των 8-20 γραμμών/mm, των συμ-
βατικών ακτινογραφημάτων περίπου 20
γραμμών/mm47, ενώ της ΥΤΚΔ είναι μό-
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Εικ. 8: Τρισδιάστατη ανασύνθεση του
ειδώλου της περιοχής που ακτινοβολή-
θηκε, με επιλογή απεικόνισης της εξω-
τερικής επιφάνειας του ειδώλου (sur-
face rendering). 

Εικ. 9: Τρισδιάστατη ανασύνθεση του
ειδώλου της περιοχής που ακτινοβο-
λήθηκε, με επιλογή ογκομετρικής α -
πεικόνισης με σχετική διαφάνεια (vol-
ume rendering).



λις της τάξης των 1,25-6,5 γραμ -
μών/mm32, αν και με την εξέλιξη της τε-
χνολογίας θα βελτιώνονται και τα ποιο-
τικά χαρακτηριστικά των οδοντιατρικών
τομογράφων.  
Η υπολογιστική τομογραφία κωνικής δέ-
σμης, λόγω της γεωμετρίας της, ακτινο-
βολεί σε κάθε εκπομπή όλο το πεδίο
απεικόνισης. Ως αποτέλεσμα, μεγάλος
αριθμός ακτίνων αλληλεπιδρά με τους
ιστούς και προκαλεί δευτερογενή ακτι-
νοβολία σκεδασμού (φαινόμενο Comp-
ton), που ένα μέρος της –παρά τη χρήση
ειδικών αλγορίθμων περιορισμού– κα-
ταγράφεται τελικά από τον αισθητήρα
και προκαλεί υποβάθμιση της ποιότητας
(κοκκοποίηση) της εικόνας32. 
Η ποιότητα των εικόνων από ανασύνθε-
ση της υπολογιστικής τομογραφίας,
όπως και άλλων απεικονιστικών τεχνι-
κών, υποβαθμίζεται σημαντικά από τη
δημιουργία ψευδοενδείξεων (Εικ. 10)
που έχουν σχέση με: α) την πολυχρωμα-
τική φύση της ακτινικής δέσμης, που
προκαλεί σκλήρυνση της δέσμης (beam
hardening)· β) τη γεωμετρία της ακτινο-
βολίας κωνικής δέσμης· γ) την τεχνολο-
γία του τομογράφου· και δ) την κίνηση
του ασθενούς κατά την εξέταση28. 
Η σκλήρυνση της ακτινικής δέσμης (η
μέση ενέργεια της δέσμης αυξάνεται λό-
γω σταδιακής απορρόφησης των ακτί-
νων χαμηλής ενέργειας κατά την πορεία
τους διαμέσου των ιστών) προκαλεί: α)
την εμφάνιση ραβδώσεων και σκοτεινών
ζωνών γύρω από δομές υψηλής πυκνότη-
τας, π.χ. μεταλλικά μέρη, μεταλλικές
αποκαταστάσεις, εμφυτεύματα κ.λπ.· η
διαγνωστική σημασία του φαινομένου
έγκειται στο ότι μπορεί να εξομοιώσει
ακτινοδιαπερατές παθολογικές αλλοιώ-
σεις· και β) γραμμικές ψευδοενδείξεις
υψηλής φωτεινότητας, εξαιτίας της πλή-
ρους απορρόφησης των ακτίνων από τις
δομές υψηλής πυκνότητας και τη στιγμι-
αία παρουσία μηδενικού σήματος από
τις περιοχές αυτές στον αισθητήρα32. Η
παρουσία εντός του πεδίου απεικόνισης
υλικών αποκαταστάσεων, συμπεριλαμ-
βανομένων των υλικών ανάστροφης έμ-
φραξης, μπορεί να προκαλέσει υποβάθ-

μιση της ποιότητας της εικόνας λόγω των
προκαλούμενων ψευδοενδείξεων που
οφείλονται στους αλγορίθμους επεξερ-
γασίας για τη δημιουργία των ανασυνθέ-
σεων κατά τη μετάβαση κυρίως μεταξύ
μεταλλικής επιφάνειας και ιστού48. 
Άλλοι τύποι ψευδοενδείξεων που μπο-
ρεί να εμφανίζονται στα τομογραφήμα-
τα οφείλονται στη γεωμετρία της κωνι-
κής ακτινικής δέσμης (λιγότερα δεδομέ-
να καταγράφονται από τα εικονοστοι-
χεία που βρίσκονται στην περιφέρεια
του αισθητήρα σε σχέση με τα κεντρικό-
τερα) ή στην απόκτηση μειωμένου αριθ-
μού εικόνων βάσης (undersampling). Οι
ψευδοενδείξεις μερικού όγκου μέσης τι-
μής (partial volume averaging) εμφανί-
ζονται όταν η επιλεχθείσα ανάλυση της
σάρωσης (μέγεθος ογκοστοιχείων) είναι
μεγαλύτερη από τη χωρική ανάλυση ή
την ανάλυση αντίθεσης του προς εξέτα-
ση ιστού. Στην περίπτωση αυτή το ογκο-
στοιχείο, και κατ’ επέκταση το εικονο-
στοιχείο στην οθόνη του Η/Υ, δεν αντι-
προσωπεύει τον ιστό από τον οποίο
εξήλθε η δέσμη, αλλά την ισοσταθμισμέ-
νη τιμή των γειτονικών ιστών. Οι ψευδο-
ενδείξεις εμφανίζονται κυρίως στις πε-
ριοχές όπου υπάρχει ταχεία αλλαγή κα-
τεύθυνσης ιστών στον άξονα z28. 
Ένα πρόσθετο μειονέκτημα είναι η αδυ-
ναμία απεικόνισης πολύ μικρών μεταβο-
λών, δεδομένου ότι η ακτινική δέσμη
διαπερνά μεγάλο φάσμα ιστών διαφορε-
τικής πυκνότητας (Εικ. 11). Στην ενδο-
δοντία θα είχε σημαντική εφαρμογή η
δυνατότητα διάκρισης των μαλακών μο-
ρίων μιας περιακρορριζικής βλάβης.
Τρεις παράγοντες περιορίζουν την αντι-
θετική διακριτική ικανότητα της ΥΤΚΔ:
α) η σκεδαζόμενη ακτινοβολία, β) η
απόκλιση της ακτινικής δέσμης, που
προκαλεί ανομοιομορφία στην πρό-
σπτωση και την απορρόφησή της από
τον εξεταζόμενο ιστό, και γ) οι ατέλειες
του αισθητήρα, που επηρεάζουν τη
γραμμικότητα στην ανίχνευση της ακτι-
νικής δέσμης. Οι παράγοντες αυτοί και η
ανάγκη μείωσης της δόσης ακτινοβολίας
περιορίζουν προς το παρόν τις εφαρμο-
γές της ΥΤΚΔ στην απεικόνιση μόνο των

σκληρών ιστών του σπλαγχνικού κρανί-
ου28. 
Ωστόσο, παρά τους παραπάνω περιορι-
σμούς, η ποιότητα της εικόνας που πα-
ράγεται από τον υπολογιστικό τομογρά-
φο κωνικής δέσμης έχει αναφερθεί ότι
υπερέχει σε σύγκριση με τον ιατρικό
αξονικό τομογράφο (ελικοειδούς σάρω-
σης ή πολλαπλών τομών) ως προς την
αξιολόγηση των σκληρών ιστών της γνα-
θοπροσωπικής περιοχής49-52. Οι Liang
και συν.46 αξιολόγησαν την ποιότητα της
εικόνας όσον αφορά την απεικόνιση
οστικών δομών μεταξύ πέντε διαφορετι-
κών υπολογιστικών τομογράφων κωνι-
κής δέσμης και ενός κλασικού ιατρικού
υπολογιστικού τομογράφου και, με βάση
τα πρωτόκολλα αξιολόγησης που χρησι-
μοποίησαν, κατέληξαν στο συμπέρασμα
ότι οι τέσσερις από αυτούς (i-CAT, New-
Tom 3G, Galileos, Scanora 3D) παρεί-
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Τσομπανίδης και συν.

Εικ. 10: Περιορισμοί ΥΤΚΔ: Δημιουρ-
γία ψευδοενδείξεων.

Εικ. 11: Περιορισμοί ΥΤΚΔ: Χαμηλή
αντίθεση μεταξύ μαλακών ιστών. 



χαν εικόνες εφάμιλλες του ιατρικού, ενώ
ο ένας (Accuitomo 3D) προσέφερε εικό-
νες καλύτερης ποιότητας. 

7. Δόση ακτινοβολίας 

Ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτή-
ματα της ΥΤΚΔ ως προς την ιατρική
αξονική τομογραφία είναι η σημαντικά
μικρότερη δόση ακτινοβολίας για τον
ασθενή, η οποία ποικίλλει μεταξύ των
διαφόρων τύπων τομογράφων και εξαρ-
τάται από την έκταση του πεδίου απει-
κόνισης, τις παραμέτρους ακτινοβόλη-
σης (kVp, mAs), τον τρόπο εκπομπής της
ακτινοβολίας (παλμική ή συνεχής), τον
αριθμό των βασικών απεικονίσεων που
λαμβάνονται σε πλήρη ή μερική περι-
στροφή, την έκταση και το είδος περιο-
ρισμού της ακτινικής δέσμης32,53-57. 
Τα κυριότερα συμπεράσματα των ερευ-
νητικών εργασιών που ασχολούνται με
τη μέτρηση της απορροφούμενης και της
ενεργού δόσης ακτινοβολίας κατά την
εξέταση με ΥΤΚΔ αναφέρουν ότι είναι
τουλάχιστον 5-8 φορές μικρότερη από
τις αντίστοιχες δόσεις του ιατρικού υπο-
λογιστικού τομογράφου ελικοειδούς
μορφής (spiral CT), ανάλογα με το πεδίο
ακτινοβόλησης. Επίσης, η δόση ακτινο-
βολίας για την εξέταση της άνω και της
κάτω γνάθου είναι 3-4 φορές μεγαλύτε-
ρη από εκείνη της πανοραμικής ακτινο-
γραφίας4. 
Οι τομογράφοι περιορισμένου πεδίου
ακτινοβόλησης, οι οποίοι είναι ειδικά
σχεδιασμένοι για την απεικόνιση μικρών
περιοχών της άνω ή κάτω γνάθου, παρά-
γουν μικρότερη δόση ακτινοβολίας, διό-
τι ακτινοβολείται τμήμα μόνο του σπλαγ-
χνικού κρανίου58. Οι τελευταίοι θεωρού-
νται καταλληλότεροι για εφαρμογές
στην ενδοδοντολογία, όπου συνήθως
απαιτείται η απεικόνιση ενός μόνο δο-
ντιού ή και των όμορών του. 
Οι Arai και συν.59 ανέφεραν ότι η ενερ-
γός δόση ακτινοβολίας του τομογράφου
3DΧ Accuitomo (J Morita, Kyoto, Ιαπω-
νία) ήταν ισόποση με δύο έως τρία ενδο-
στοματικά ακτινογραφήματα. Η δόση
ακτινοβολίας του τομογράφου ortho-CT

βρέθηκε να είναι 7,4, 6,3 και 11,7 μSv,
για την απεικόνιση άνω τομέων, άνω
γομφίων και κάτω γομφίων αντίστοι-
χα60, δηλαδή ήταν συγκρίσιμη με τη δό-
ση της οπισθοφατνιακής ακτινογραφίας.
Επίσης, έχει αναφερθεί ότι η ενεργός
ακτινοβολία από μια πλήρη σειρά οπι-
σθοφατνιακών ακτινογραφημάτων είναι
συγκρίσιμη με εκείνη μιας εξέτασης των
γνάθων με οδοντιατρικό τομογράφο με-
γάλου πεδίου61,62.

8. Κλινικές εφαρμογές 
της ΥΤΚΔ

Οι κυριότερες εφαρμογές της ΥΤΚΔ
στην οδοντιατρική και στη στοματική και
γναθοπροσωπική χειρουργική αφορούν
την προεχγειρητική εκτίμηση τοποθέτη-
σης οστεοενσωματούμενων εμφυτευμά-
των36,63, τη διάγνωση παθολογικών ε -
ξεργασιών του σπλαγχικού κρανίου64,65,
τη μελέτη ορθογναθικών και αναπτυξια-
κών διαταραχών66, τη μελέτη παθήσεων
της κροταφογναθικής διάρθρωσης67,68,
την προεγχειρητική-διεγχειρητική-με-
τεγχειρητική αξιολόγηση του κρανιο-
προσωπικού τραύματος και την κρανιο-
προσωπική αποκατάσταση69,70. Επιπλέ-
ον, έχει χρησιμοποιηθεί για την εντόπι-
ση ξένου σώματος στους μαλακούς
ιστούς71, για τη μελέτη χειλεογναθοϋπε-
ρώιων σχιστιών72, για την αξιολόγηση
τερηδονικών βλαβών73 και για τον έλεγ-
χο οστικών καταστροφών του περιοδο-
ντίου74.
Στην ενδοδοντολογία, οι πιθανές εφαρ-
μογές της ΥΤΚΔ περιλαμβάνουν τη διά-
γνωση των περιακρορριζικών βλαβών
ενδοδοντικής αιτιολογίας48,75, τη μελέτη
της οδοντικής μορφολογίας11,76, την
αξιολόγηση του οδοντικού τραύματος77,
την αξιολόγηση των διαφόρων τύπων
απορρόφησης78, τη διάγνωση παθολογι-
κών καταστάσεων μη ενδοδοντικής αι-
τιολογίας79 και τον προεγχειρητικό
έλεγχο στις περιπτώσεις χειρουργικής
ενδοδοντίας80,81. Οι δυνατότητες των
κλινικών εφαρμογών της ΥΤΚΔ παρου-
σιάζονται αναλυτικά στο Β μέρος της α -
νασκόπησης. 

9. Συμπεράσματα

Η υπολογιστική τομογραφία κωνικής δέ-
σμης είναι μια απεικονιστική τεχνική
που παρέχει υψηλής ακρίβειας εικόνες
των σκληρών ιστών του σπλαγχνικού
κρανίου σε πολυεπίπεδες ανασυνθέσεις,
με σημαντικά χαμηλότερη δόση ακτινο-
βολίας σε σύγκριση με τον ιατρικό υπο-
λογιστικό τομογράφο. 
Μειονεκτήματα συνιστούν η υψηλότερη
δόση ακτινοβολίας για τον ασθενή σε
σύγκριση με τις οπισθοφατνιακές ακτι-
νογραφίες, η χαμηλή ανάλυση και η υπο-
βάθμιση της ποιότητας της εικόνας από
τη δημιουργία ψευδοενδείξεων, καθώς
και το κόστος για την αγορά του τομο-
γράφου και την εξέταση. Οι περιορισμοί
αυτοί αναμένεται να αμβλυνθούν με την
εξέλιξη της τεχνολογίας. 
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Λεξικό Ενδοδοντικών όρων της ΕΕΕ, 
Εκδόσεις Κισσός, Αθήνα 2004.

Διάλυμα Μckiness – Mckinness solution Διάλυμα που αποτελείται από
ένα μέρος διαιθυλικού αιθέρα, πέντε μέρη  υδροχλωρικού  οξέος
26% και πέντε μέρη υπεροξείδιου του υδρογόνου 30%. Χρησιμο-
ποιείται για την εξωμυλική λεύκανση των δοντιών με δυσχρωμία λό-
γω φθορίασης.

Διαλυτικά μέσα – Solvents Χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται κατά
την επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας, για την αφαίρεση της
γουταπέρκας ή των φυραμάτων. Συνήθως είναι οργανικοί διαλύτες
όπως το χλωροφόρμιο, το ευκαλυπτέλαιο κ.ά.

Διάνοιξη μυλικού θαλάμου – Access, Access cavity preparation,
Endodontic access, Root canal access Δημιουργία κοιλότητας η
οποία οδηγεί, διαμέσου της μύλης, στην πολφική κοιλότητα του δο-
ντιού. Αποτελεί το πρώτο στάδιο της ενδοδοντικής θεραπείας. Σκο-
πός της διάνοιξης είναι η εύκολη εντόπιση των στομίων των ριζικών
σωλήνων και η είσοδος των μικροεργαλείων σε αυτούς, έτσι ώστε να
επιτευχθεί ορθή χημικομηχανική επεξεργασία και ερμητική έμφρα-
ξή τους. 
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Περίληψη
Συχνό αντικείμενο συζήτησης στη σύγχρονη ενδοδοντία αποτε-
λούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της τεχνικής ελέγχου
της ακρορριζικής διαβατότητας. Σκοπός αυτής της βιβλιογραφι-
κής ανασκόπησης είναι να αναλυθούν τα προβλήματα, καθώς
και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της συγκεκριμένης τε-
χνικής, ώστε να είναι σε θέση ο κλινικός να επιλέξει αν και πότε
θα την ακολουθήσει στην κλινική πράξη. 

Summary
Apical Patency: Fact and Fiction - A Myth or a Must?  
A Contribution for Discussion

M. Hülsmann**, E. Schäfer***

Apical patency remains one of the main controversies in contempo-
rary endodontics. This paper reviews some problems, advantages,
and shortcomings of current patency techniques to assist the readers
in developing their own strategies on the basis of scientific knowl-
edge.
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Εισαγωγή

Ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα ζητή-
ματα στην ενδοδοντία αποτελεί το
ακρορριζικό πέρας της παρασκευής και
έμφραξης του ριζικού σωλήνα1. Εδώ και
αρκετές δεκαετίες, η αξιωματική διατύ-
πωση του Schilder, “Confine instrumen-
tation to the root canals themselves”2,
κατά καιρούς αμφισβητείται3 και προο-
δευτικά έχει εγκαταληφθεί, παραχωρώ-
ντας τη θέση της σε διάφορες τεχνικές
ελέγχου της διαβατότητας (ο ορισμός
και οι μέθοδοι θα αναλυθούν στη συνέ-
χεια). Στα πλαίσια αυτής της βιβλιογρα-
φικής ανασκόπησης, θα αναλυθούν
εκτός από τους μηχανικούς (πρόσβαση
στο ακρορριζικό τρήμα) και οι βιολογι-
κοί (ελάττωση του μικροβιακού παράγο-
ντα) στόχοι των παραπάνω τεχνικών4.
Ως πλεονεκτήματα της τεχνικής ελέγχου
της διαβατότητας αναφέρονται:
• η προώθηση των υγρών διακλυσμού

και των αντισηπτικών φαρμάκων μέ-
χρι το ακρορριζικό τρήμα και τους πε-
ριακρορριζικούς ιστούς,

• η μείωση της πιθανότητας απώλειας
του μήκους εργασίας κατά τη χημικομη-
χανική επεξεργασία,
• η μειωμένη πιθανότητα δημιουργίας

συμβαμάτων,
• η αποφυγή μετατόπισης του ριζικού

σωλήνα και
• η αποφυγή συσσώρευσης οδοντινικών

ρινισμάτων στο ριζικό σωλήνα3,4.
Ωστόσο, υπάρχουν «κλασικές» ιστολογι-
κές μελέτες5,6, οι οποίες είναι αντίθετες
με την τεχνική και υποστηρίζουν ότι ο
μηχανικός ερεθισμός του ακρορριζικού
τρήματος με μικροεργαλεία πρέπει να
αποφεύγεται. 
Αυτές οι δύο διαφορετικές απόψεις συ-
νιστούν το κύριο αντικείμενο συζήτησης
όσον αφορά την τεχνική ελέγχου της
διαβατότητας και τα πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματά της. Η θέση του ακρορρι-
ζικότερου σημείου μιας ενδοδοντικής
θεραπείας, εκτός από θεωρητική, έχει
κυρίως κλινική σημασία, όπως παρου-
σιάζεται εκτενώς σε δύο μετα-αναλύ-
σεις. Από τις ερευνητικές εργασίες προ-

κύπτει ότι ενδεχόμενες διαφορές στο
ακρορριζικό πέρας της έμφραξης του ρι-
ζικού σωλήνα επηρεάζουν σημαντικά τα
ποσοστά επιτυχίας μιας ενδοδοντικής
θεραπείας7,8. Ωστόσο, στη βιβλιογραφία
υπάρχει περιορισμένος όγκος δεδομέ-
νων που να τεκμηριώνει το κατά πόσο η
αποφυγή δημιουργίας συμβαμάτων κατά
τη χημικομηχανική επεξεργασία επηρε-
άζει σε σημαντικό βαθμό την επιτυχία
και πρόγνωση της ενδοδοντικής θερα-
πείας9-11. 
Στόχος της εργασίας αυτής είναι η ανα-
σκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με
την τεχνική ελέγχου της διαβατότητας
και όχι μια απλή παράθεση των μειονε-
κτημάτων και πλεονεκτημάτων της εν
λόγω τεχνικής. 

Ορισμός της έννοιας 
«διαβατότητα»-“patency”

Σύμφωνα με το λεξικό ενδοδοντικών ό -
ρων της Αμερικανικής Ομοσπονδίας
Ενδοδοντιστών (ΑΑΕ), ως τεχνική ελέγ-
χου ακρορριζικής διαβατότητας “paten-
cy” ορίζεται: η τεχνική παρασκευής ριζι-
κού σωλήνα, κατά την οποία το ακρορρι-
ζικό τριτημόριο παραμένει ελεύθερο ξε-
σμάτων οδοντίνης, με τη χρήση ρίνης μι-
κρού μεγέθους, η οποία διέρχεται μέσω
του ακρορριζικού τρήματος, ύστερα από
κάθε μικροεργαλείο12. 
Με βάση το επίσημο λεξικό ενδοδοντίας
της Γερμανικής Εταιρίας Επανορθωτι-
κής Οδοντιατρικής (DGZ)13 του 1999,
στο λήμμα Patency-Feile αναφέρεται:
«ρίνη μικρού μεγέθους κατά ISO (ISO-
10 ή μικρότερο), η οποία διέρχεται μέσω
της ακρορριζικής στένωσης, ώστε να μην
επιτρέπει το σχηματισμό βύσματος ρινι-
σμάτων οδοντίνης στο ακρορρίζιο και να
ελέγχει τη διαβατότητα του ριζικού σω-
λήνα.»
Στην πραγματικότητα, όμως, υπάρχει
ένας μεγάλος αριθμός διαφορετικών
ορισμών και τεχνικών που περιγράφουν
το συγκεκριμένο όρο. 

PubMed + Patency =
Πρόβλημα
Κατά την αναζήτηση στο διαδίκτυο, π.χ.
στο PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/sites/entrez), χρησιμοποιώντας τη
λέξη-κλειδί “patency” προκύπτουν
25.172 άρθρα (κατάσταση: 8/08). 
Σε περίπτωση που η αναζήτηση γίνει πιο
συγκεκριμένη, προκύπτουν τα ακόλου-
θα:
• Root canal patency: 44 άρθρα
Μεταξύ άλλων και τα εξής:
- Herrera M, Abalos C, Planas AJ, Lla-

mas R: Influence of apical constriction
diameter on Root ZX apex locator pre-
cision. J Endod 2007; 33(8):995-8.

- Molteni G, Spinelli R, Panigatti S,
Coiombo L, Ronchi P: Voluminous
frontoethmoidal mucocele with epidur-
al involvement. Surgical treatment by
coronal approach. Acta Otorhinolaryn-
gol Ital 2003; 23(3):185-90.

- Yesilsoy C, Gordon W, Porras O, Hoch
B: Observation of depth and incidence
of the mesial groove between the
mesiobuccal and mesiolingual orifices
in mandibular molars. J Endod 2002;
28(7):507-9.

- Padachey N, Patel V, Santerre P,
Cvitkovitch D, Lawrence HP, Friedman
S: Resistance of a novel root canal seal-
er to bacterial ingress in vitro. J Endod
2000; 26(11):656-9.

- Lliev ME, van der Zypen E,
Frankhauser F, England C: Transcon-
junctival application of mitomycin C in
combination with laser sclerostomy ab
interno: a long-term morphological
study of the postoperative healing
process. Exp Eye Res 1997; 64(6):1013-
26. 
• Apical patency: 76 άρθρα 
Τα άρθρα που παρουσιάζουν ενδιαφέ-
ρον για την ενδοδοντία συμπεριλαμβά-
νονται στα αποτελέσματα της προηγού-
μενης αναζήτησης. Στα 76 άρθρα ανή-
κουν και άρθρα μη ενδοδοντικού περιε-
χομένου.
• Apical extrusion:
Προκύπτουν 339 αναφορές, που όμως αν
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στις λέξεις-κλειδιά προστεθεί “AND en-
dodontics” περιορίζονται στις 76. Εκτός
από ένα πλήθος εργασιών σχετικά με
την έξοδο εμφρακτικών υλικών και
υγρών διακλυσμού, περιλαμβάνονται
και οι ακόλουθες: 
- Ng YL, Mann V, Rahbaran S, Lewsey J,

Gulabivala K: Outcome of primary root
canal treatment: systematic review of
the literature-Part 2. Influence of clini-
cal factors. Int Endod J 2008; 41(1):6-
31. 

- Siqueira JF Jr: Microbial causes of en-
dodontic flare-ups (Review). Int Endod
J 2003; 36(7):453-63.
• Overinstrumentation: 
20 αναφορές, μεταξύ αυτών και οι δύο
ακόλουθες:
- Debelian GJ, Olsen I, Tronstad L: Pro-

filing of Propionibacterium acnes re-
covered from root canal and blood dur-
ing and after endodontic treatment. En-
dod Dent Traumatol 1992; 8(6):248-54. 

- Holland R, Soares U, Soares IM: Influ-
ence of irrigation and intracanal dress-
ing on the healing process of dogs’ teeth
with apical periodontitis. Endod Dent
Traumatol 1992; 8(6):223-9. 

Οι δύο τελευταίες αναφορές, αν και θα
παρουσίαζαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε
μια ανασκόπηση με θέμα την έννοια του
“patency”, δεν εμφανίζονται κατά την
αναζήτηση με τις προηγούμενες λέξεις-
κλειδιά.
Η αναζήτηση βιβλιογραφίας μόνον ηλε-
κτρονικά δεν αρκεί, όπως φαίνεται, για
την ολοκλήρωση της ανασκόπησης. Το
γεγονός αυτό αποδίδεται στη πολυπλο-
κότητα του θέματος και στο ότι αποτέλε-
σε αντικείμενο μελέτης πολύ πρόσφατα
για να μπορούμε να το περιορίσουμε κα-
τά την αναζήτηση σε λίγες λέξεις-κλει-
διά. Οι λέξεις-κλειδιά στα επιστημονικά
περιοδικά, εφόσον υπάρχουν (π.χ. το
Journal of Endodontics δεν αναφέρει λέ-
ξεις-κλειδιά), συχνά δεν είναι αρκετά
σαφείς ώστε να βοηθήσουν σε μια ανα-
ζήτηση.

«Κάποιο είδος 
διαβατότητας»
Σε μια παλαιότερη έρευνα του 1997, σε
53 οδοντιατρικές σχολές αμερικανικών
πανεπιστημίων (91% ανταπόκριση), οι
24 (50%) περιελάμβαναν στο πρόγραμ-
μα σπουδών τους την τεχνική ελέγχου
ακρορριζικής διαβατότητας. Από αυτές
τις 24, στις 16 η διδασκαλία της τεχνικής
γινόταν σε προπτυχιακό επίπεδο, ενώ
στις υπόλοιπες 8 σε μεταπτυχιακό. Το
42% χρησιμοποιούσε στην τεχνική ρίνη
Κ Nο 10, το 33% ρίνη Κ Νο 15, ενώ το
25% χρησιμοποιούσε ρίνη Κ Νο 2514. Τα
στοιχεία αυτά αντανακλούν τις υπάρ-
χουσες διαφοροποιήσεις στην εφαρμογή
της τεχνικής.

«Προώθηση μέσω 
της στένωσης»
Στην πρόσφατη βιβλιογραφία σχετικά
με την τεχνική ελέγχου της ακρορριζικής
διαβατότητας γίνεται συστηματική ανα-
φορά σε μια εργασία του LS Buchanan
στο Journal of the Californian Dental
Association, το 1989, με τίτλο «Αντιμε-
τώπιση του κεκαμμένου ριζικού σωλή-
να» (“Management of the curved root
canal”)15. Στη συγκεκριμένη εργασία,
που δεν αποτελεί πειραματική μελέτη
αλλά παράθεση των προβληματισμών
του συγγραφέα, επισημαίνεται το πρό-
βλημα της ποικιλομορφίας των κάμψεων
των ριζικών σωλήνων, η οποία υπαγο-
ρεύει την παρασκευή τους με τη βοήθεια
μικροεργαλείων με πρόκαμψη, για την
αποφυγή συσσώρευσης ρινισμάτων οδο-
ντίνης ακρορριζικά: «Ο έλεγχος της δια-
βατότητας αποτελεί το αντίθετο του
ακρορριζικού στοιβαγμού, αποτρέπο-
ντας το σχηματισμό βύσματος ρινισμά-
των στο ακρορρίζιο. Είναι σημαντικό να
διατηρείται η διαβατότητα των κεκαμμέ-
νων ριζικών σωλήνων κατά την παρα-
σκευή τους. Αν επιτευχθεί αυτό, οι ρίνες
ακολουθούν ευκολότερα ακόμη και πο-
λύ έντονες κάμψεις στο ακρορριζικό τρι-
τημόριο (“…be persuaded to glide
around even the most severe apical

hooks”)». Αν όμως προκληθεί στοιβαγ-
μός ξεσμάτων, η δύναμη που ασκούμε
στη ρίνη για να τα προσπεράσουμε οδη-
γεί σε παρέκκλιση από την αρχική πο-
ρεία του ριζικού σωλήνα. Ο Buchanan
ορίζει ως ρίνη patency μια μικρή και εύ-
καμπτη ρίνη Κ (ποτέ Headström), η ο -
ποία διέρχεται παθητικά από την ακρορ-
ριζική στένωση χωρίς να τη διευρύνει
(Εικ. 1). Αν σφηνώνει στη στένωση ρίνη
Νο 15, τότε είναι προτιμότερο να χρησι-
μοποιηθεί ως ρίνη patency μια ρίνη Νο
10 ή 08. Κατά την επεξεργασία, η ρίνη
πρέπει να προηγείται των υγρών διακλυ-
σμού (“…peeking through the apical con-
stricture”), ώστε να διαχωρίζονται τα
υπολείμματα των ιστών και να απομα-
κρύνονται ευκολότερα με την ανακύ-
κλωση των υγρών διακλυσμού. Η είσο-
δος της ρίνης μετά τους διακλυσμούς εί-
ναι λιγότερο αποτελεσματική, κατά τον
Buchanan, αφού τα οργανικά υπολείμ-
ματα τελικά παραμένουν στο ακρορριζι-
κό τριτημόριο. Τα ρινίσματα αρχικά
αναδεύονται με τη ρίνη, αλλά στη συνέ-
χεια καθιζάνουν ξανά στην ακρορριζική
στένωση, όπου σχηματίζεται «βύσμα»
και ο ριζικός σωλήνας αποφράσσεται. 
Οι Μullaney και συν.16 συμφωνούν από-
λυτα με την άποψη του Buchanan και
διακρίνουν στην παρασκευή δύο διαφο-
ρετικές μεθόδους:
- παρασκευή κατά την οποία δημιουρ-

γείται ακρορριζικό «στοπ» μυλικά της
στένωσης,

- παρασκευή με συνεχή κωνικότητα από
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Έλεγχος ακρορριζικής διαβατότητας

Εικ. 1: Ως έλεγχος ακρορριζικής δια-
βατότητας ορίζεται η επεξεργασία του
ριζικού σωλήνα 1 mm πέρα από την
ακρορριζική στένωση, με ρίνη μικρού
μεγέθους.



το ανατομικό ακρορρίζιο μέχρι το στό-
μιο του ριζικού σωλήνα. 

Και στις δύο περιπτώσεις θεωρείται
απαραίτητο το ακρορριζικό τμήμα του
ριζικού σωλήνα να έχει διαβατότητα.
Όταν δεν ελέγχεται η διαβατότητα κατά
την παρασκευή, παραμένει στο ακρρορι-
ζικό τριτημόριο οδοντινικό επίχρισμα,
που περιέχει ανόργανα και οργανικά
συστατικά, π.χ. νεκρά πολφικά υπολείμ-
ματα και μικροοργανισμούς, τα οποία
δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν
από το αμυντικό σύστημα. Εικάζεται ότι
σε περίπτωση εξόδου υλικών από το
ακρορρίζιο το αμυντικό σύστημα ενερ-
γοποιείται, οδηγώντας σε φαγοκυττάρω-
ση και αποδόμησή τους. Σύμφωνα με
προσωπικές τους υποκειμενικές παρα-
τηρήσεις, η εφαρμογή της τεχνικής ελέγ-
χου διαβατότητας δεν οδήγησε σε μειω-
μένες μετεπεμβατικές ενοχλήσεις, αλλά
σίγουρα μείωσε τη συχνότητα συσσώ-
ρευσης ρινισμάτων οδοντίνης. Οι συγ-
γραφείς προτείνουν την τεχνική ελέγχου
διαβατότητας σε συνδυασμό με την τε-
χνική διεύρυνσης crown-down, ώστε να
εμποδίζεται η συσσώρευση ρινισμάτων
στο ακρορρίζιο. Σε περίπτωση εμφάνι-
σης μετεπεμβατικών ενοχλήσεων, η ύ -
παρξη ακρορριζικού τρήματος ελεύθε-
ρου από ρινίσματα οδοντίνης διευκολύ-
νει την παροχέτευση. 

«Εραστές του πολφού και
βάρβαροι των περιακρορρι-
ζικών ιστών»-“Pulp Lovers
and Apical Barbarians” 

Με τον τίτλο αυτό, ο Mounce17 σχολιά-
ζει τις αντιπαραθέσεις για την τεχνική
ελέγχου της διαβατότητας και διαχωρί-
ζει τον κόσμο των ενδοδοντολόγων σε
δύο σχολές:
- “Pulp Lovers”, οι οποίοι αποβλέπουν

στην παρασκευή και έμφραξη του ριζι-
κού σωλήνα μέχρι την ακρορριζική
στένωση.

- “Apical Barbarians”, οι οποίοι κατά τη
χημικομηχανική επεξεργασία προω-
θούν μια μικρή ρίνη Κ (Νο 06-15) πέρα

από το ακρορριζικό τρήμα (0,5-1 mm)
στους περιακρορριζικούς ιστούς.

Επιπλέον, επισημαίνει ότι καμιά από τις
δύο σχολές δεν αναφέρεται σε ποσοστά
επιτυχίας, αλλά ότι συμφωνούν πως τόσο
η θέση και η διάμετρος του τρήματος
όσο και το σχήμα του ριζικού σωλήνα
δεν πρέπει να μεταβάλλονται, καθώς και
ότι η τελική παρασκευή πρέπει να έχει
συνεχές κωνικό σχήμα. Εκτιμά ότι η σύ-
σταση για χρήση της τεχνικής ελέγχου
διαβατότητας έχει κυρίως εμπειρικό χα-
ρακτήρα και ότι απαιτείται πρόσθετη
τεκμηρίωση και για τις δύο θεωρίες. 

«Σε στενή σχέση με τους
περιακρορριζικούς ιστούς»

Σε άρθρο που αναφέρεται στην τεχνική
ελέγχου της ακρορριζικής διαβατότητας,
ο Bellamy18 υποστηρίζει ότι η ενδοδο-
ντία δεν πρέπει να ασχολείται αποκλει-
στικά με το ριζικό σωλήνα και τον πολ-
φικό ιστό, ο οποίος ουσιαστικά αποτελεί
μετεξέλιξη μεσεγχυματικού ιστού και
έχει κοινή καταγωγή με τους περιοδοντι-
κούς ιστούς. Οι περιακρορριζικοί ιστοί
αποτελούν συνέχεια του ριζικού σωλήνα
και υπ’ αυτή την έννοια πρέπει να αντι-
μετωπίζονται. Το ακριβές ακρορριζικό
όριο του ριζικού σωλήνα δεν μπορεί να
καθοριστεί, όπως π.χ. σε περιπτώσεις
σωλήνων με πολλαπλά τρήματα (“portals
of exit”) ή ακρορριζικά δέλτα. Μοναδι-
κό σταθερό ακτινογραφικό εύρημα είναι
το ακτινογραφικό ακρορρίζιο. 
Για την επιτυχία μιας ενδοδοντικής θε-
ραπείας θεωρείται απαραίτητο η έμφρα-
ξη του ριζικού σωλήνα να φθάνει μέχρι
το τρήμα ή το ακτινογραφικό ακρορρί-
ζιο, αφού έχουν απομακρυνθεί τα οδο-
ντινικά ρινίσματα από το ριζικό σωλήνα
έως αυτό το σημείο. Κάτι τέτοιο είναι
αδύνατο να επιτευχθεί χωρίς την τεχνική
ελέγχου της ακρορριζικής διαβατότητας.
Σύμφωνα με τον Bellamy18, η έξοδος
μιας ρίνης μεγέθους 06-10 για κλάσμα
του χιλιοστομέτρου (“no deeper than a
fraction of a millimeter”) δεν οδηγεί σε
σημαντικό ερεθισμό των περιακρορριζι-
κών ιστών. Αντιθέτως, η συνεχής έξοδος

πολυάριθμων μικροεργαλείων ενδέχεται
να προκαλέσει ερεθισμό και φλεγμονή
στην περιακρορριζική περιοχή, με απο-
τέλεσμα να επιβαρύνεται η πρόγνωση
της θεραπείας. Σε συμφωνία με τον H.
Schilder, ο Bellamy υποστηρίζει ότι δεν
συντρέχει λόγος ανησυχίας σε περίπτω-
ση μικρής εξόδου υλικού (“puff”) από το
ακρορριζικό τρήμα στο οποίο έχει εφαρ-
μοστεί έλεγχος διαβατότητας. Με την τε-
χνική ελέγχου της διαβατότητας μειώνε-
ται η πιθανότητα δημιουργίας συμβαμά-
των, όπως η συσσώρευση ξεσμάτων, η
δημιουργία βάθρου, η μετατόπιση του
ριζικού σωλήνα, η διάτρηση και οι μετε-
πεμβατικές ενοχλήσεις. Χωρίς έλεγχο
της διαβατότητας «δεν απομακρύνεται
πλήρως το περιεχόμενο του ριζικού σω-
λήνα», κάτι από το οποίο εξαρτάται η
επιτυχία μιας ενδοδοντικής θεραπείας.

Παθητική προώθηση 
της ρίνης!

Ο Ruddle19 προτείνει να διενεργείται,
μετά την αρχική ανίχνευση (“scouting”)
της ακρορριζικής περιοχής με ρίνη Νο
10 με πρόκαμψη, προσεκτική και παθη-
τική (“gently”) προώθησή της κατά 1 mm
πέρα από το ακρορριζικό τρήμα. Θεω-
ρείται απαραίτητο κατά τη διάρκεια της
χημικομηχανικής επεξεργασίας να πα-
ραμένει το ακρορριζικό τρήμα ανοικτό,
ώστε τα υγρά διακλυσμού να μπορούν
να δράσουν σε ολόκληρο το σύστημα
των ριζικών σωλήνων. Με τον τρόπο αυ-
τό επιτυγχάνεται ο βιολογικός στόχος
της θεραπείας, που αποσκοπεί στην
απομάκρυνση των ανόργανων και οργα-
νικών υπολειμμάτων, των μικροβίων και
των ενδοτοξινών. Επίσης, περιορίζεται η
πιθανότητα συμβαμάτων κατά την παρα-
σκευή, όπως είναι τα βάθρα, οι διατρή-
σεις ή ο στοιβαγμός ρινισμάτων. Σε πλή-
ρη συμφωνία με το αξίωμα του Schilder,
η θέση του ακρορριζικού τρήματος δεν
θα πρέπει να μετατοπίζεται, ενώ το τρή-
μα πρέπει να παραμένει «τόσο μικρό,
ώστε να είναι πρακτικό» (“as small as is
practical”) για την καλύτερη απολύμαν-
ση και έμφραξη του ριζικού σωλήνα. Η
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διατήρηση της διαβατότητας του ριζικού
σωλήνα κατά την παρασκευή δεν θέτει
σε κίνδυνο την αιμάτωση ούτε ενεργο-
ποιεί μηχανισμούς άμυνας των περια-
κρορριζικών ιστών (“nonharmful”).
Προτείνεται, λοιπόν, ύστερα από κάθε
εργαλείο να προωθείται εκ νέου ένα λε-
πτό μικροεργαλείο παθητικά –χωρίς κι-
νήσεις ρίνισης– 1 mm πέραν του ακρορ-
ριζικού τρήματος.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τον όρο
“patency” εννοείται ο έλεγχος της δια-
βατότητας του τρήματος.

«Ένα κλάσμα 
του χιλιοστού»

Ήδη από το 1974, ο Herbert Schilder
στην εργασία του “Cleaning and shaping
the root canal” πραγματεύεται τη διαχεί-
ρηση του ακρορριζικού τρήματος2. Στον
4ο κανόνα του, απαιτεί για το σχήμα της
παρασκευής (design objectives) τη διατή-
ρηση του ακρορριζικού τρήματος στην
αρχική του θέση, σε σχέση με το οστό και
την επιφάνεια της ρίζας, και την αποφυ-
γή μετατόπισής του. Ο 5ος  κανόνας υπο-
δεικνύει τη διατήρηση ενός ακρορριζι-
κού τρήματος τόσο μικρού όσο χρειάζε-
ται (“...kept as small as practical”). Ο
συγγραφέας επισημαίνει ότι η επανει-
λημμένη προώθηση κάποιου μικροεργα-
λείου διαμέσου του τρήματος μετατοπί-
ζει τη θέση του προς την εξωτερική πλευ-
ρά της κάμψης. Για εμφράξεις με γουτα-
πέρκα, η παρασκευή στο ακρορριζικό
τριτημόριο πρέπει να έχει τέτοια μορφή,
ώστε να περιορίζει τη γουταπέρκα εντός
του ριζικού σωλήνα, κάτι που θεωρείται
περισσότερο εφικτό σε περιστατικά με
στενότερο ακρορριζικό τρήμα.
Στους βιολογικούς κανόνες του τονίζει,
μεταξύ άλλων, ότι πρέπει: 
1) να περιορίζεται η επεξεργασία στους

ριζικούς σωλήνες (confine instrumen-
tation to the root canals themselves). 

2) να αποφεύγεται η προώθηση νεκρω-
μένων ιστών πέραν του τρήματος κα-
τά τη διάρκεια της επεξεργασίας (be-
ware of forcing necrotic material be-
yond the foramen during canal prepa-

ration). 
3) να απομακρύνονται όλα τα ξέσματα

οδοντίνης από τους ριζικούς σωλήνες
(remove all tissue debris scrupulously
from the root canal system).

Εφόσον, κατά τον Schilder, επιθυμητό
ακρορριζικό όριο της ενδοδοντικής θε-
ραπείας θεωρείται το ανατομικό ή, μάλ-
λον, το ακτινογραφικό ακρορρίζιο, η πα-
ρασκευή πέρα από το τρήμα θεωρείται
τελικά αναπόφευκτη. Επίσης, προσθέ-
τει: «Η προώθηση ενός λεπτού εργαλεί-
ου πέρα από το ακρορρίζιο κατά τον
υπολογισμό του μήκους εργασίας ή η πε-
ριστασιακά παθητική προώθηση μέχρι
ένα κλάσμα του χιλιοστομέτρου στους
περιακρορριζικούς ιστούς κατά τη χημι-
κομηχανική επεξεργασία, δεν αποτελεί
σημαντικό παράγοντα ερεθισμού. Η συ-
νεχής έξοδος πολυάριθμων εργαλείων
είναι δυνατόν να προκαλέσει ερεθισμό
και φλεγμονώδη αντίδραση, με εμφάνι-
ση και συμπτωμάτων.» (The inadvertent
passage of a fine instrument past the
apex during initial measurement of the
root canal or occasionally gentle probing
no deeper than a fraction of a millimeter
into the periodontal ligament during
cleaning and shaping is not a major irri-
tant to the periapical tissues. Repeated
passage of numerous instruments into
periapical lesions or bone, however, will
produce apical inflammation and consid-
erable exudate formation with attendant
discomfort and disruption of treatment.)
Ο ριζικός σωλήνας, ωστόσο, πρέπει να
διατηρεί τη διαβατότητά του και να είναι
ελεύθερος από ξέσματα οδοντίνης.

Οι πρωτοπόροι του 
ελέγχου της ακρορριζικής
διαβατότητας
Η τεχνική ελέγχου της διαβατότητας εί-
χε εφαρμοστεί ακόμα και πριν την επο-
χή του Schilder. Μέσω του ριζικού σωλή-
να γινόταν προώθηση φαρμακευτικών
ουσιών στους περιακρορριζικούς ιστούς
με σκοπό την απολύμανση και επούλωση
της περιοχής. Οι ουσίες που χρησιμοποι-
ούνταν ήταν παρασκευάσματα ιωδίου ή

υδροξειδίου του ασβεστίου, χλωρίνη20,
διαλύματα υπεροξειδίου του υδρογό-
νου21 και χλωραμίνη22. Αυτές οι τεχνικές
αποτελούν σίγουρα μια ενδιαφέρουσα
παραλλαγή του ελέγχου της διαβατότη-
τας και αναφέρονται για ιστορικούς λό-
γους, χωρίς περαιτέρω συσχέτιση.

Διαβατότητα 
από την Ελβετία

Μια άλλη παραλλαγή της τεχνικής πα-
ρουσιάζεται από τους Sigurdsson και
Velvart23. Σύμφωνα με τους ερευνητές,
στόχος της παρασκευής τους με εργα-
λεία Ni-Ti είναι η ελαχιστοποίηση των
συμβαμάτων, όπως η απώλεια μήκους
εργασίας και η μετατόπιση του ριζικού
σωλήνα, κατά τη χημικομηχανική επε-
ξεργασία. Οι απόψεις αυτές συμπίπτουν
έως εδώ με τις απόψεις του Buchanan15.
Την είσοδο ενός μικροεργαλείου με κω-
νικότητα 2% στο μήκος εργασίας ακο-
λουθεί ένα μικροεργαλείο ίδιου μεγέ-
θους, ελαφρά μεγαλύτερης κωνικότητας
(0,023) και στη συνέχεια άλλο ένα εργα-
λείο ίδιου μεγέθους, κωνικότητας 0,026.
Το κοπτικό άκρο αυτών των τριών μι-
κροεργαλείων είναι πανομοιότυπο, αλ-
λά λόγω της διαφορετικής κωνικότητας
το δεύτερο και τρίτο εργαλείο τελικά δι-
ευρύνουν το ριζικό σωλήνα αυχενικότε-
ρα. Έτσι διατηρείται η διαβατότητα του
ριζικού σωλήνα και μειώνεται ο κίνδυ-
νος στοιβαγμού ρινισμάτων οδοντίνης
ακρορριζικά. Η παρασκευή ολοκληρώ-
νεται με μικροεργαλεία μεγαλύτερης
διαμέτρου, κωνικότητας 2%, τα οποία
εργάζονται μόνον ακρορριζικά. Καθώς
παρασκευάζεται ένα μόνο τμήμα των
τοιχωμάτων, παράγονται και μεταφέρο-
νται ακρορριζικά λιγότερα ρινίσματα
οδοντίνης. 
Σε μια μελέτη όπου χρησιμοποιήθηκαν
πλαστικοί ριζικοί σωλήνες με κάμψη 45°
και παρασκευάστηκαν ακρορριζικά μέ-
χρι μέγεθος 40, με την παραπάνω μεθο-
δολογία, καταγράφηκαν πολύ καλύτερα
αποτελέσματα σε σχέση με την τεχνική
“balanced-force”, χρησιμοποιώντας μι-
κροεργαλεία με ή χωρίς παθητικό κοπτι-
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κό άκρο, αλλά και με την επεξεργασία με
“flexofiles”. Στη μελέτη αυτή, ο όρος “pa-
tency” δεν περιορίζεται στο ακρορριζικό
τρήμα, αλλά αφορά το σύνολο του ριζι-
κού σωλήνα. Αν και η συγκεκριμένη τε-
χνική έχει τον ίδιο στόχο με εκείνη που
υποστηρίζει ο Buchanan15, αποφεύγει τη
διεύρυνση της ακρορριζικής στένωσης.

Σημαντική ανακάλυψη!

Διαφορετικές ερμηνείες ενδέχεται να
αποκτήσει η έννοια, όταν παρουσιάζεται
ότι ο έλεγχος της διαβατότητας επιτυγ-
χάνεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ο
ακριβής τρόπος με τον οποίο γίνεται τε-
λικά ο έλεγχος αυτός δεν περιγράφεται
συνήθως στις έρευνες που ασχολούνται
με το ζήτημα. Με τον όρο “patency” πε-
ριγράφεται συνήθως ο έλεγχος της δια-
βατότητας του τρήματος με εργαλείο συ-
γκεκριμένης διαμέτρου, συνήθως Νο 10.
Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις, όπως
σε παρουσιάσεις κλινικών περιστατι-
κών, που δεν επιτεύχθηκε διαβατότητα
του ακρορριζικού τρήματος, αλλά διά-
τρηση, και παρ’ όλα αυτά χαρακτηρίστη-
κε ως “patency” (Εικ. 2). 

«Κρίσιμη Περιοχή»-
“Critical Territory”

Το ακρορριζικό τριτημόριο του ριζικού

σωλήνα μπορεί να θεωρηθεί, για διάφο-
ρους λόγους, κρίσιμη περιοχή24. Από
βιολογική άποψη, μια παρασκευή θεω-
ρείται ιδεώδης όταν:
1. Έχει αφαιρεθεί, κατά το μεγαλύτερο

ποσοστό, το μολυσμένο περιεχόμενο
του συστήματος των ριζικών σωλήνων.

2. Ο ριζικός σωλήνας διατηρεί τη διαβα-
τότητά του ακρορριζικά.

3. Δεν προωθείται μολυσμένο υλικό
στους περιακρορριζικούς ιστούς.

Ωστόσο αμφισβητείται το κατά πόσο εί-
ναι δυνατόν να επιτευχθούν τελικά οι
παραπάνω στόχοι, αλλά και ο βαθμός
στον οποίο μπορούν να επηρεάσουν τα
ποσοστά επιτυχίας-αποτυχίας μιας ενδο-
δοντικής θεραπείας.

Γλώσσα του σώματος

Διαβατότητα  υφίσταται:
- σε περιπτώσεις στις οποίες ο πολφός

είναι ζωντανός, διότι μόνον από διαβα-
τό τρήμα μπορεί να εισέλθει ο πολφι-
κός ιστός στο ριζικό σωλήνα,

- σε περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει πε-
ριακρορριζική βλάβη, αφού οι τοξίνες
των μικροβίων, οι βλεννοπολυσακχαρί-
τες, αλλά, σε ορισμένες περιπτώσεις,
και τα ίδια τα βακτήρια μπορούν να
εξέλθουν στους περιακροριζικούς ι -
στούς και να δημιουργήσουν φλεγμονή
μόνο μέσω διαβατού τρήματος. 

Σε μια έρευνα όπου μελετήθηκαν 36 δό-
ντια, φάνηκε ότι σε όλες τις περιπτώσεις
οι ριζικοί σωλήνες είχαν διαβατότητα,
ακόμα και όταν αυτή δεν ήταν ακτινο-
γραφικά εμφανής (σε 7 περιπτώσεις).
Στο 25% περίπου των δειγμάτων, οι ριζι-
κοί σωλήνες αποδείχθηκαν στην ιστολο-
γική παρατήρηση μεγαλύτεροι κατά 0,2
mm (αντιστοιχεί σε διαφορά δύο μεγε-
θών ISO) από την ακτινογραφική εικό-
να25. 
Σε μια άλλη ερευνητική εργασία, όπου
εξετάστηκαν 46 ριζικοί σωλήνες χωρίς
διαβατότητα, παρατηρήθηκε υψηλός
κίνδυνος θραύσης μικροεργαλείων και
απόκλισης της παρασκευής από τον άξο-
να του ριζικού σωλήνα. Η αρχική ανί-
χνευση αποδείχθηκε αξιόπιστος δείκτης
για τον έλεγχο της διαβατότητας, αφού
μια ελαφρά ενσφήνωση του άκρου της
ρίνης συνιστά ένδειξη για ακρορριζικό-
τερη προώθηση, ενώ η αδυναμία προώ-
θησης του άκρου της σε μεγαλύτερο μή-
κος συνιστά ένδειξη ενασβεστίωσης26.
Στα περισσότερα δόντια με περιακρορ-
ριζική αλλοίωση (σε 11 από τα 12), αν
και δεν μπορούσε να γίνει κλινική ή
ακτινογραφική ανίχνευση του ριζικού
σωλήνα, επιτεύχθηκε τελικά η απεικόνι-
σή του με τη χρήση ακτινοσκιερής ου-
σίας (10% ιωδιούχου καλίου). Στις περι-
πτώσεις χωρίς περιακρορριζική αλλοίω-
ση, δεν διαπιστώθηκε επικοινωνία του
ριζικού σωλήνα με τους περιακρορριζι-
κούς ιστούς στα 13 από τα 14 δείγματα27.
Επιπλέον παρατηρήθηκε ότι, σε δόντια
με διαβατότητα του ριζικού σωλήνα μέ-
χρι το μέσο τριτημόριο, το ποσοστό επι-
τυχίας ήταν 89% για περίοδο παρακο-
λούθησης από 2 έως 12 χρόνια. Όταν
δεν υπήρχε περιακρορριζική αλλοίωση,
το ποσοστό έφτανε το 97,9%, ενώ σε
αντίθετη περίπτωση ήταν 62,5%28. Συ-
μπερασματικά, λαμβάνοντας βέβαια
υπόψη το μικρό αριθμό των περιπτώσε-
ων που εξετάστηκαν, θα μπορούσε να
υποστηριχθεί ότι σε δόντια χωρίς περια-
κρορριζική φλεγμονή η διατήρηση της
διαβατότητας του τρήματος δεν συνιστά
απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυ-
χία της θεραπείας. 
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Εικ. 2. Α-Γ: Ακρορριζική διάτρηση. Σε ορισμένα περιστατικά κεκαμμένων ριζικών σω-
λήνων ενδέχεται να παρουσιαστεί ως διατήρηση της ακρορριζικής διαβατότητας. Α.
Αρχική ακτινογραφία τομέα με έντονη ακρορριζική κάμψη. Β. Αμέσως μετά την τελι-
κή έμφραξη αποκαλύπτεται διάτρηση στο ακρορριζικό τριτημόριο. Γ. Ένα έτος αργό-
τερα παρατηρείται επούλωση των περιακρορριζικών ιστών, παρά τη διάτρηση.

A B Γ



«Πύλες επικοινωνίας»
Για τη συζήτηση σχετικά με την αναγκαι-
ότητα του ελέγχου της διαβατότητας, θε-
ωρείται χρήσιμο να γίνει μια αναφορά
και στην ανατομία της ακρορριζικής πε-
ριοχής (Εικ. 3, 4). Η «κλασική» μορφο-
λογία της ακρορριζικής περιοχής που
περιγράφηκε από τον Kuttler29 εμπλου-
τίστηκε μεταξύ άλλων και από τους
Dummer και συν.30, οι οποίοι περιέγρα-

ψαν, πέραν των ριζικών σωλήνων με
ακρορριζική στένωση, παραλλαγές ριζι-
κών σωλήνων με κωνική πορεία χωρίς
στένωση, με πολλαπλές στενώσεις ή με
στένωση που έχει παράλληλα τοιχώμα-
τα. Υπάρχει μεγάλος αριθμός εργασιών
οι οποίες μελετούν τη διάμετρο της
ακρορριζικής στένωσης και την ανατο-
μία της περιοχής και καταλήγουν σε δια-
φορετικά αποτελέσματα, ανάλογα με
την ηλικία του δείγματος ή τον τύπο των
δοντιών. Κατά μέσον όρο, υπολογίστηκε
ότι η διάμετρος είναι ≥0,25 mm31. Σύμ-
φωνα με τους Vertucci32 και Morfis και
συν.33, το μέγεθος του κύριου τρήματος
υπολογίζεται –ανάλογα με τον τύπο του
δοντιού– από 210 μm (προγόμφιοι άνω)
μέχρι 390 μm (άπω ρίζα γομφίου κάτω),
ενώ σύμφωνα με τον Kuttler29 η διάμε-
τρος κυμαίνεται από 502-681 μm. Σύμ-
φωνα με τους Ponce και Fernandez34, η
διάμετρος στην οδοντινο-οστεϊνική ένω-
ση κυμαίνεται από 292 έως 233 μm, όπως
προέκυψε από μελέτη ιστολογικών το-
μών σε 18 τομείς άνω γνάθου. Τα αποτε-
λέσματά τους έδειξαν εντόπιση του τρή-
ματος στην εγγύς επιφάνεια της ρίζας σε
3 περιπτώσεις (Εικ. 5), στην άπω επιφά-
νεια σε 8, στην υπερώια σε 2 και μόνο σε
5 περιπτώσεις στο ανατομικό ακρορρί-
ζιο. Αυτό υποστηρίζεται και από τους
Pineda και Kuttler35, οι οποίοι επιβεβαι-
ώνουν την εντόπιση του ακρορριζικού
τρήματος σε κάποια πλάγια θέση σε πο-
σοστά 70 έως 90%. Οι αποκλίσεις του
ακρορριζικού τρήματος σε σχέση με τον
επιμήκη άξονα της ρίζας είναι από 0,06

έως 1,1 mm36 και, σύμφωνα με τους
Burch και Hulen37, στο 78 έως 98% των
περιπτώσεων το ακρορριζικό τρήμα δεν
συμπίπτει με το ανατομικό ακρορρίζιο.
Κατά την παρατήρηση της εξωτερικής
επιφάνειας της ρίζας 140 εξαχθέντων
δοντιών με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, οι
Gutierrez και Aguayo38 τεκμηριώνουν
με εντυπωσιακές εικόνες την ποικιλο-
μορφία της ακρορριζικής περιοχής και
επισημαίνουν ότι μόλις σε 52 περιπτώ-
σεις υπήρχε ένα μόνο τρήμα. Στις υπό-
λοιπες περιπτώσεις βρέθηκαν 2 έως 5
ανοίγματα σε απόσταση 0,9 έως 3,8 mm
από την ανατομική κορυφή της ρίζας
(Εικ. 6). Η διάμετρος του τρήματος,
όπως μετρήθηκε από την εξωτερική επι-
φάνεια, βρέθηκε από 100 έως 520 μm
(συχνότερα 200 έως 250). Τα δευτερεύο-
ντα τρήματα είναι σαφώς μικρότερα, με
διάμετρο κατά μέσον όρο 60-80 μm, με
εύρος από 26 έως 200 μm39.
Οι Ainamo και Löe40 μελέτησαν σε στε-
ρεομικροσκόπιο τις ρίζες 910 δοντιών
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Εικ. 3: Ιστολογική εικόνα ακρορριζι-
κής περιοχής.

Εικ. 4: Στον κύριο ριζικό σωλήνα εμ-
φανίζεται έντονη κάμψη πριν το ακτι-
νογραφικό ακρορρίζιο, η οποία σε
πολλές περιπτώσεις ίσως να μην μπο-
ρεί να παρασκευαστεί. Η ακτινογρα-
φία θα έδειχνε ότι δεν έχει επιτευχθεί
διαβατότητα. Ο έλεγχος της διαβατό-
τητας σε αυτή την περίπτωση θα μπο-
ρούσε να διαπιστωθεί μόνο με τη χρή-
ση συσκευής εντοπισμού του ακρορρι-
ζίου. 

Εικ. 5. A-B: Σε πολλές περιπτώσεις το τρήμα εντοπίζεται σε πλάγια θέση σε σχέση με
το ακτινογραφικό ακρορρίζιο.

A B

Εικ. 6: Εξωτερική επιφάνεια της κο-
ρυφής της ρίζας με πολλαπλές εξό-
δους και μεγάλη ποικιλομορφία.



και αναφέρουν ακόμη και περιπτώσεις
με 9 τρήματα. Σύμφωνα με τους Morfis
και συν.33, σε μελέτη 213 δοντιών βρέθη-
κε πάνω από ένα ακρορριζικό τρήμα, με
εξαίρεση τις υπερώιες ρίζες των άνω
γομφίων και τις άπω των κάτω γομφίων.
Άλλο ενδιαφέρον εύρημα της μελέτης
ήταν ότι στο 24% των προγομφίων και
στο 26% των τομέων της άνω γνάθου δεν
βρέθηκε κύριο τρήμα. Δευτερεύοντα
τρήματα βρέθηκαν σε όλα τα δόντια. Η
διάμετρός τους στους προγομφίους είχε
μέση τιμή 53,4 μm.
Παράπλευροι ή δευτερεύοντες ριζικοί
σωλήνες βρέθηκαν σε ποσοστό 27,4% σε
δείγμα 1140 δοντιών, με επικρατέστερη
εντόπιση την ακρορριζική περιοχή.
Ωστόσο, βρέθηκαν επίσης στο μέσο τρι-
τημόριο της ρίζας και στην περιοχή του
διχασμού41 (Εικ. 4,7). Στις εγγύς-παρει-
ακές και εγγύς ρίζες των πρώτων άνω
και κάτω γομφίων (n = 1097) βρέθηκαν
δύο τρήματα σε ποσοστό 87,06% και
71,15%, αντίστοιχα. Δευτερεύοντα τρή-
ματα βρέθηκαν σε ποσοστά 33% και
26% αντιστοίχως, ενώ το σχήμα τους
ήταν ωοειδές σε ποσοστό 70%. Η διάμε-
τρος ήταν κατά μέσο όρο 0,2 έως 0,26
mm για τους γομφίους της κάτω γνάθου,
ενώ για τους άνω γομφίους κυμαινόταν
από 0,18 έως 0,25 mm για τις εγγύς-πα-
ρειακές και άπω-παρειακές ρίζες και
από 0,22 έως 0,29 mm για την υπερώια
ρίζα42.
Με βάση αυτά τα ερευνητικά δεδομένα
φαίνεται ότι, παρά τη χημικομηχανική

επεξεργασία, τον έλεγχο της διαβατότη-
τας και τους διακλυσμούς που εφαρμό-
ζονται στον κύριο ριζικό σωλήνα, στις
περισσότερες περιπτώσεις υπάρχουν
και δευτερεύοντες ή πλάγιοι ριζικοί σω-
λήνες που δεν αποκαλύπτονται. Σύμφω-
να με τον Weine43, πρέπει να τονιστεί η
κλινική σημασία αυτών των ριζικών σω-
λήνων, που παραμένουν χωρίς επεξερ-
γασία και ουσιαστικά συνιστούν πύλη
επικοινωνίας με το περιοδόντιο.
Όταν το ακρορριζικό τρήμα βρίσκεται
σε πλάγια θέση, ενδέχεται να ανακύ-
ψουν δυσκολίες κατά την παρασκευή.
Όταν η στένωση εντοπίζεται πλάγια, το
λεπτό μικροεργαλείο που χρησιμοποιεί-
ται παρασκευάζει την εξωτερική επιφά-
νεια της κάμψης και έτσι την ευθειάζει.
Με τον τρόπο αυτό, η χρήση ρίνης μέγε-
θους 10 σε μια ερευνητική εργασία οδή-
γησε σε μετρήσιμη μετατόπιση του τρή-
ματος στο ένα τρίτο των δειγμάτων44. 
Επίσης, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το
σχήμα και το μέγεθος της ακρορριζικής
στένωσης. Σε στένωση με διάμετρο 0,25
mm, ρίνη Νο 10 που εξέρχεται κατά 1
mm από το τρήμα δεν έρχεται σε επαφή
με όλη την περίμετρο της στένωσης. Δη-
λαδή, έρχεται σε επαφή με μία μόνο
πλευρά του τοιχώματος του ριζικού σω-
λήνα, με αποτέλεσμα να μην απομακρύ-
νονται τα ξέσματα οδοντίνης και τα υπο-
λείμματα ιστών από τις υπόλοιπες πλευ-
ρές του. 
Τελικά, ακόμα και στην πλέον ιδανική
περίπτωση, παρασκευάζεται απλώς το

«κύριο τρήμα», που δεν είναι απαραίτη-
τα το μεγαλύτερο και, θεωρητικά, το πιο
μολυσμένο, αλλά το πιο εύκολα διαβατό,
από μια πληθώρα εξόδων (Εικ. 8).

Πόσο καθαρό είναι 
στην πραγματικότητα;

Ο Souza4 αναφέρεται στη διαφορά με-
ταξύ του ελέγχου της διαβατότητας και
της καθαρότητας του τρήματος. Επίσης,
επισημαίνει ότι στη βιβλιογραφία έχει
τεκμηριωθεί ο μικροβιακός αποικισμός
της περιοχής που είναι γνωστή με τον
όρο «σωλήνας οστεΐνης» (“cemental ca -
nal”), δηλαδή του τμήματος του ριζικού
σωλήνα που περιβάλλεται αποκλειστικά
από οστεΐνη, ακρορριζικά της στένωσης.
Σύμφωνα με τους Cohen και Burns45, σε
περίπτωση νέκρωσης του πολφού, μετά
από παρασκευή του ριζικού σωλήνα 1
mm μυλικότερα του ακρορριζίου, παρα-
μένει χώρος για περίπου 80.000 στρε-
πτόκοκκους. Σκοπός της τεχνικής, λοι-
πόν, πρέπει να είναι ένα ακρορριζικό
τρήμα ελεύθερο ξεσμάτων και ιστικών
υπολειμμάτων. Διαφορετικά, δεν μπορεί
να γίνεται λόγος για επίδραση των
υγρών διακλυσμού στο «σωλήνα οστεΐ -
νης». Για το λόγο αυτό, ένα μέρος της βι-
βλιογραφίας υποστηρίζει τη χρήση ενός
μικροεργαλείου που δεν θα διέρχεται
παθητικά από το τρήμα, αλλά θα έρχεται
σε επαφή με όλα τα τοιχώματα της στέ-
νωσης (ISO-Νο ≥ 20), με σκοπό τη μεγι-
στοποίηση της χημικής δράσης. Αυτό
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Εικ. 7: Α. Η ύπαρξη κά-
ποιας πλαγιορριζικής ο -
στικής αλλοίωσης, εγγύς ή
άπω, υποδηλώνει την πι-
θανή παρουσία παράπλευ-
ρων ριζικών σωλήνων. Συ-
νηθέστερα, η ύπαρξή τους
αποκαλύπτεται μετά την
τελική έμφραξη του ριζι-
κού σωλήνα και την έξοδο
φυράματος μέσα από αυ-
τούς. Β. Έξοδος φυράμα-
τος μέσω του παράπλευ-
ρου ριζικού σωλήνα στο
μέσο της ρίζας.A B

Εικ. 8: Μικροεργαλείο το οποίο διέρ-
χεται από μικρότερη έξοδο και όχι από
την κύρια, που είναι μεγαλύτερη. Προ-
φανώς αυτή είναι η πιο εύκολα διαβα-
τή και όχι η μεγαλύτερη, η οποία τελι-
κώς δεν παρασκευάζεται. 



όμως ενέχει τον κίνδυνο στοιβαγμού και
προώθησης οδοντινικών ξεσμάτων,
επειδή το μικροεργαλείο μπορεί έτσι να
λειτουργήσει ως έμβολο. Ο Souza4 προ-
τείνει τη χρήση μιας ρίνης κατά 2 νούμε-
ρα μικρότερης από τη διάμετρο του
ακρορριζικού τρήματος, δηλαδή σε σχέ-
ση με μια ρίνη που σφηνώνει στο τρήμα.
Κάτι τέτοιο, ωστόσο, θα εξασφάλιζε μό-
νο τη διαβατότητα και την αποφυγή στοι-
βαγμού των ρινισμάτων, αλλά όχι το χη-
μικό καθαρισμό του (Εικ. 9). Η χρήση
μόνο υγρών διακλυσμού δεν αρκεί για
να αποφευχθεί ο αποκλεισμός του τρή-
ματος. 
Για την επίτευξη και των δύο στόχων,
μηχανικού και βιολογικού, ο Souza4 συ-
νιστά για την εξασφάλιση της διαβατό-
τητας τη χρήση μιας λεπτής ρίνης Κ (μη-
χανικός στόχος) και για τον καθαρισμό
του τρήματος και του «σωλήνα οστεΐ νης»
μιας ρίνης μεγαλύτερης διαμέτρου (βιο-
λογικός στόχος). Σε ορισμένες περιπτώ-
σεις, όπως π.χ. σε εμμένουσες περια-
κρορριζικές αλλοιώσεις, που δεν αντα-
ποκρίνονται σε θεραπεία με τη χρήση
της τεχνικής ελέγχου της διαβατότητας,
θεωρείται αναγκαίο μέχρι και να διευ-
ρυνθεί σκοπίμως το ακρορριζικό τρήμα,
ώστε να καταστραφεί το βιοϋμένιο που
εντοπίζεται στο ακρορριζικότερο τμήμα
του ριζικού σωλήνα. Η υπερδιεύρυνση
θα πρέπει να επεκτείνεται κατά 1-2 mm.
Ωστόσο, σε δόντια με ζωντανό πολφό η
εν λόγω τεχνική ίσως και να μην ενδεί-
κνυται, αφού δεν ωφελεί η απομάκρυν-
ση υγιών ιστών για την πρόγνωση της θε-
ραπείας. Επειδή όμως κατά τη χημικο-
μηχανική επεξεργασία συσσωρεύονται
και στοιβάζονται ξέσματα οδοντίνης, τε-
λικά συστήνεται και για περιστατικά με
ζωντανό πολφό η χρήση λεπτής ρίνης για
τον έλεγχο της διαβατότητας. 

«Το τείχος» “The Wall”
ή Πού εντοπίζονται 
τα μικρόβια;

Οι Fukushima και συν.46 εξέτασαν δείγ-
ματα μικροβιακού πληθυσμού από 21
εξαχθέντα δόντια με χρόνια περιακρορ-

ριζική βλάβη. Όταν τα δείγματα μελετή-
θηκαν σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σά-
ρωσης, διαπιστώθηκε μικροβιακό φορ-
τίο σε 15 από τα 21 δόντια, στο ακρορρι-
ζικό τμήμα του ριζικού σωλήνα, αλλά σε
καμιά περίπτωση στην περιοχή του τρή-
ματος πέρα από τη στένωση ή στην εξω-
τερική επιφάνεια της ρίζας.
Ο Nair47 εξέτασε με οπτικό και ηλεκτρο-
νικό μικροσκόπιο τη μικροβιακή χλωρί-
δα από 31 δόντια με περιακρορριζική
αλλοίωση (30 κοκκιώματα, 1 κύστη). Σε
5 δείγματα (σε βλάβες με συμπτωματο-
λογία), τα μικρόβια εντοπίζονταν και
στον χώρο της αλλοίωσης, ενώ στα υπό-
λοιπα δόντια τα μικρόβια του ριζικού
σωλήνα διαχωρίζονταν από την αλλοίω-
ση από πυκνό στρώμα πολυμορφοπύρη-
νων ουδετερόφιλων κυττάρων (PMN) ή
από τοίχωμα επιθηλιακών κυττάρων.
Αυτό το «τείχος» αποτελεί τη χημειοτα-
κτική απόκριση των PMN στην είσοδο
των μικροοργανισμών ή των προϊόντων
μεταβολισμού τους στους περιακρορρι-
ζικούς ιστούς. Ωστόσο, ο σχηματισμός

αυτού του φραγμού μέσω των επιθηλια-
κών κυττάρων δεν μπορεί να εμποδίσει
αποτελεσματικά και μόνιμα την έξοδο
μικροοργανισμών στους περιακρορριζι-
κούς ιστούς. Τη σημασία αυτού του τεί-
χους (“The Wall”) των PMN επισημαί-
νουν και οι Ricucci και Langeland6.
Σε μια άλλη ερευνητική εργασία των
Nair και συν.48, εξετάζοντας με οπτικό
και ηλεκτρονικό μικροσκόπιο 12 περι-
πτώσεις περιακρορριζικών αλλοιώσεων,
εντοπίστηκαν μικροοργανισμοί ενδορρι-
ζικά στις 9 περιπτώσεις, σε 1 περίπτωση
σε παράπλευρο ριζικό σωλήνα και σε 1
στο ακρορριζικό τρήμα.

Έξοδος στους 
περιακρορριζικούς ιστούς
Κατά την παρασκευή των ριζικών σωλή-
νων προκαλείται σε πολλές περιπτώσεις
έξοδος υγρών διακλυσμού και ρινισμά-
των οδοντίνης στους περιακρορριζικούς
ιστούς49. Σε αρκετές μελέτες διαπιστώ-
θηκε συσχέτιση ανάμεσα στο βάθος προ -
ώθησης του μικροεργαλείου και στην πο-
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Εικ. 9: Α. Το εργαλείο δεν έρχεται σε επαφή με τα τοιχώματα της στένωσης: Προω-
θείται μικρή ποσότητα οδοντινικών ξεσμάτων, αλλά στα τοιχώματα του ριζικού σω-
λήνα παραμένουν ρινίσματα. Β. Το εργαλείο έρχεται σε επαφή με όλα τα τοιχώματα
της στένωσης: Τα τοιχώματα του ριζικού σωλήνα καθαρίζονται από ρινίσματα οδο-
ντίνης, αλλά το εργαλείο δρα ως έμβολο και προωθεί μεγαλύτερη ποσότητα ξεσμάτων
ακρορριζικά. 

A B



σότητα των υλικών που εξωθούνται.
Οι Lambrianidis και συν.50 μελέτησαν
την ποσότητα υλικών που προωθούνται
περιακρορριζικά κατά την εφαρμογή
της τεχνικής ελέγχου ακρορριζικής δια-
βατότητας (Εικ. 10). Αρχικά παρασκευ-
άστηκαν 30 άνω τομείς χωρίς εφαρμογή
της τεχνικής και μετρήθηκε η ποσότητα
των εξερχόμενων υλικών (ρινίσματα και
υγρά διακλυσμών). Στη συνέχεια, η
ακρορριζική στένωση διευρύνθηκε με
ρίνη No 30, σε μήκος 3 mm πέραν της
στένωσης, και κατόπιν διαμορφώθηκε
με την τεχνική step-back «καινούργια
στένωση». Έγιναν διακλυσμοί στο ριζι-
κό σωλήνα, όπως προηγουμένως, και με-
τρήθηκε πάλι η ποσότητα του υλικού που
είχε εξωθηθεί. Κατά τη χημικομηχανική
επεξεργασία, δεν χρησιμοποιήθηκε σε
καμιά από τις δύο ομάδες η «κλασική»
ρίνη για τη διατήρηση της διαβατότητας
του τρήματος. Οι συγγραφείς διαπίστω-
σαν σημαντικές διαφορές ως προς την
ποσότητα των υλικών που είχαν προωθη-
θεί στις δύο ομάδες. Στην ομάδα της άθι-
κτης-μη διευρυμένης στένωσης είχε προ-
ωθηθεί μεγαλύτερη ποσότητα ξεσμάτων
και υγρών διακλυσμού. Οι συγγραφείς
στηρίζουν το φαινομενικά παράδοξο
αποτέλεσμα στη δημιουργία βύσματος
με ρινίσματα οδοντίνης κατά την τεχνική
step-back, το οποίο εμποδίζει τελικά την
έξοδο υλικών στο περιρρίζιο. Είναι προ-
φανές ότι αυτό το πειραματικό μοντέλο
έρχεται σε αντίθεση με την κεντρική
ιδέα της τεχνικής ελέγχου της ακρορρι-
ζικής διαβατότητας, δηλαδή την αποφυ-
γή στοιβαγμού των ρινισμάτων, με άμε-
ση συνέπεια την αδυναμία αξιοποίησης
των παραπάνω αποτελεσμάτων όσον
αφορά την «κλασική» τεχνική ελέγχου
της διαβατότητας. 

Έλεγχος διαβατότητας και
συστηματικά νοσήματα

Ανεξάρτητα από τα πλεονεκτήματα και
τα μειονεκτήματα της τεχνικής, κατά την
επιλογή της εφαρμογή της θα πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη η παρουσία ορισμέ-
νων προβλημάτων που ενδέχεται να

αφορούν τη γενική υγεία του ασθενούς.
Βάσει των σημερινών δεδομένων, η χρή-
ση της πρέπει να αποφεύγεται στις ακό-
λουθες περιπτώσεις:
• Ασθενείς που λαμβάνουν ή ελάμβαναν

τα τελευταία χρόνια διφωσφονικά
Έντονοι τραυματισμοί φαίνεται να ευ-
νοούν τη δημιουργία οστεονέκρωσης, γι’
αυτό πρέπει να αποφεύγονται τραυματι-
σμοί, τόσο των ούλων όσο και του περιρ-
ριζίου, κατά τη διάρκεια της ενδοδοντι-
κής θεραπείας. Μεγάλη προσοχή συνι-
στάται κατά την τοποθέτηση του ελαστι-
κού απομονωτήρα, ώστε να αποφεύγε-
ται τυχόν ερεθισμός των ούλων με την
αρπάγη. Επίσης, πρέπει οπωσδήποτε να
αποφεύγεται η υπερδιεύρυνση του ριζι-
κού σωλήνα51,52.
• Ασθενείς με αιμορραγικές διαταρα-

χές ή σε αντιπηκτική θεραπεία
Κατά τη χημικομηχανική επεξεργασία
πρέπει, και σε αυτές τις περιπτώσεις, να
αποφεύγεται η υπερδιεύρυνση53.
• Ασθενείς που χρήζουν χημειοπροφύ-

λαξης λόγω κινδύνου μικροβιαιμίας
Μικροβιαιμία μπορεί να προκύψει κατά
τη διάρκεια μιας ενδοδοντικής θεραπεί-
ας τόσο μετά από υπερδιεύρυρνση όσο
και μετά από παρασκευή αποκλειστικά
στο εσωτερικό του ριζικού σωλήνα54-56.
Για τον παραπάνω λόγο, σε όσους ασθε-
νείς απαιτείται χημειοπροφύλαξη, σύμ-
φωνα με την Αμερικανική Καρδιολογική
Εταιρεία (American Heart Association)
κατά την ενδοδοντική θεραπεία πρέπει
να αποφεύγεται η χρήση της τεχνικής
ελέγχου της διαβατότητας σε57:
- ασθενείς με αντικατάσταση καρδιακής

βαλβίδας

- ασθενείς με ιστορικό ενδοκαρδίτιδας 
- ασθενείς με συγγενή καρδιοπάθεια,

στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
• κυανωτικές συγγενείς καρδιοπάθει-

ες με προηγούμενη χειρουργική ανα-
στόμωση πνευμονικής αρτηρίας

• καρδιακές χειρουργικές επεμβάσεις
με παραμένοντα προβλήματα

• στους πρώτους έξι μήνες μετά από
επέμβαση τοποθέτησης καρδιακής
πρόσθεσης

- σε περιπτώσεις μεταμόσχευσης καρ-
διάς με προηγούμενη βαλβιδοπάθεια.

Άλλες αντενδείξεις για την εφαρμογή
της τεχνικής είναι58:
• Ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς μετά

από μεταμόσχευση οργάνων, λήψη
κυτταροστατικών φαρμάκων, ασθε-
νείς μετά από ακτινοβολία στην περιο-
χή των γνάθων.

• Ασθενείς με τεχνητή άρθρωση ισχίου. 

Απόφραξη με ρινίσματα
οδοντίνης ή διαβατότητα
σε δόντια με ζωντανό 
πολφό;
Κατά τη θεραπεία δοντιών με μη αντι-
στρεπτή πολφίτιδα, εφόσον διατηρηθούν
άσηπτες συνθήκες (κυρίως με συνεπή
εφαρμογή του ελαστικού απομονωτή-
ρα), δεν αναμένεται να βρεθούν μικρο-
οργανισμοί στο ακρορριζικό τμήμα του
ριζικού σωλήνα και στους περιακρορρι-
ζικούς ιστούς. Ωστόσο, ακόμη και σε αυ-
τές τις περιπτώσεις, εξετάζεται αν μια
ελάχιστη υπερδιεύρυνση με το σκεπτικό
του ελέγχου της διαβατότητας είναι προ-
τιμότερη από τον κίνδυνο απόφραξης
της ακρορριζικής περιοχής με μη μολυ-
σμένα ξέσματα οδοντίνης. Η ακρορριζι-
κή απόφραξη με ρινίσματα οδοντίνης
διερευνάται σε αυτές περιπτώσεις59 από
τη δεκαετία του 1930. 
Σε μεταγενέστερες μελέτες αποδείχθηκε
ότι ξέσματα οδοντίνης παραμένουν στο
ριζικό σωλήνα και στοιβάζονται ακρορ-
ριζικά κατά την παρασκευή. Αυτό το βύ-
σμα οδοντίνης μπορεί να περιλαμβάνει
και υπολείμματα ιστών (Εικ. 11). Τα
υπολείμματα πολφού που παραμένουν
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Εικ. 10: Η προώθηση ρινισμάτων οδο-
ντίνης στους περιακρορριζικούς ι -
στούς είναι αναπόφευκτη. 



στο ριζικό σωλήνα, αλλά και τα ρινισμά-
τα οδοντίνης που παράγονται κατά τη
διάρκεια της θεραπείας, συμβάλλουν
στο σχηματισμό σκληρού ιστού ακρορρι-
ζικά60-62, προάγοντας με αυτό τον τρόπο
την επούλωση, θεωρία που εκφράστηκε
και από τον Ketterl63. Κατά την επεξερ-
γασία και το σχηματισμό ακρορριζικού
βύσματος (apical plug) από ρινίσματα
οδοντίνης, η ακρορριζική μικροδιείσδυ-
ση μειώθηκε64. Σε αντίθετα αποτελέ-
σματα κατέληξαν οι ElDeeb και συν.65,
οι οποίοι δεν μπόρεσαν να τεκμηριώ-
σουν μεγαλύτερη ερμητικότητα ακρορ-
ριζικά, παρουσία βύσματος οδοντίνης.
Διαπίστωσαν μόνο ότι μπορούσε να γί-
νει καλύτερος έλεγχος των υγρών δια-
κλυσμού και της έμφραξης, ώστε να μην
εξέλθουν από το ριζικό σωλήνα. Σχετικά
με την προώθηση των υγρών διακλυ-
σμού, αυτή μειώθηκε από 66,7%, που
ήταν σε περιπτώσεις με απουσία στένω-
σης και χωρίς βύσμα, σε 17,5% στις πε-
ριπτώσεις που υπήρχε στένωση χωρίς να
έχει σχηματιστεί βύσμα, και σε 5,8% σε
περιπτώσεις με στένωση όπου σχηματί-
στηκε και βύσμα οδοντίνης. Σε όλες τις

περιπτώσεις, η υπερέμφραξη ήταν εφι-
κτό να προληφθεί. Οι Pitts και συν.66

επιβεβαίωσαν τα παραπάνω αποτελέ-
σματα με πειράματα σε ζώα και κατέ-
γραψαν ότι ένα βύσμα από ρινίσματα
οδοντίνης εμφανίζει μεγαλύτερη σταθε-
ρότητα συγκριτικά με άλλο βύσμα από
υδροξείδιο του ασβεστίου. Και στις δύο
περιπτώσεις επιτεύχθηκε βέβαιη ακρορ-
ριζική επούλωση και εναπόθεση οστε -
ΐνης, αλλά σε πολλές περιπτώσεις το
υδροξείδιο του ασβεστίου διαχωριζόταν
ακόμη και μετά την πάροδο εννέα μη-
νών. 
Παρ’ όλ αυτά, οι Jacobsen και συν.67 α -
πέδειξαν σε εξαγμένα δόντια, χρησιμο-
ποιώντας την τεχνική της μικροδιείσδυ-
σης με χρωστική, ότι η ερμητικότητα της
έμφραξης είναι σημαντικά μείωμενη σε
δόντια στα οποία έχει δημιουργηθεί τε-
χνητό βύσμα οδοντίνης ακρορριζικά σε
σύγκριση με δόντια που παρασκευάστη-
καν καθ’ όλο το μήκος εργασίας τους. Σε
όλους τους ριζικούς σωλήνες, έλεγχος
διαβατότητας με ρίνη No 10 πραγματο-
ποιήθηκε μόνο πριν από την παρασκευή.
Στη μελέτη με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο
σάρωσης παρουσιάζονται τα βύσματα
οδοντίνης με πολλά κενά, τόσο εντός της
μάζας του βύσματος όσο και μεταξύ του
βύσματος και του τοιχώματος του ριζι-
κού σωλήνα. 
Οι Benatti και συν.68, σε μελέτη με πει-
ραματόζωα, υπερδιεύρυναν σε 134 ριζι-
κούς σωλήνες το ακρορριζικό τρήμα 2
mm εκτός, μέχρι μέγεθος 40, 60 ή 80, έμ-
φραξαν τους ριζικούς σωλήνες 1-3 mm
πριν από το ακρορριζικό τρήμα και στη
συνέχεια εξέτασαν ιστολογικά την
ακρορριζική περιοχή μετά την πάροδο 3
έως 120 ημερών. Σε δύο περιπτώσεις
αναπτύχθηκαν περιακρορριζικές αλλοι-
ώσεις. Στις τρεις ημέρες εμφανίστηκε
σοβαρή φλεγμονώδης αντίδραση, αλλά
μέσα σε διάστημα μόλις 30 ημερών είχε
ήδη σχηματιστεί σε πολλά δείγματα συν-
δετικός ιστός στο ακρορριζικό τμήμα του
ριζικού σωλήνα, που δεν είχε εμφρα-
χθεί, ενώ ύστερα από 120 ημέρες παρα-
τηρήθηκε και ένα λεπτό στρώμα
οστεΐνης στο τοίχωμα του ριζικού σωλή-

να. Στις περιπτώσεις φλεγμονωδών αντι-
δράσεων χωρίς την παρουσία μικροβια-
κού παράγοντα, λοιπόν, διαπιστώθηκε
καλή επούλωση παρά τη διεύρυνση και
καταστροφή της ακρορριζικής στένωσης
και τον τραυματισμό των περιακρορριζι-
κών ιστών. 
Σε άλλη in vivo μελέτη σε πειραματόζωα
βρέθηκε ότι η υπερδιεύρυνση σε μη μο-
λυσμένους ριζικούς σωλήνες με μικρο-
εργαλείο Νο 80 είχε καλύτερα αποτελέ-
σματα σε σχέση με τη χρήση ρίνης Νο
40. Οι συγγραφείς ερμηνεύουν τη μεγα-
λύτερη αναγεννητική ικανότητα που
προέκυψε, μετά την υπερδιεύρυνση, λό-
γω μεγαλύτερου μεγέθους του εργαλεί-
ου, στο ότι μάλλον επιτυγχάνεται καλύ-
τερη απολύμανση του συστήματος των
ριζικών σωλήνων, καλύτερη προσαρμο-
γή του υδροξειδίου του ασβεστίου και
δημιουργείται περισσότερος χώρος για
τους αναπτυσσόμενους ιστούς, παρ’ ότι
αυξάνεται ο κίνδυνος προώθησης υλι-
κών69.
Ο Tronstad61 μελέτησε σε πειραματό-
ζωα την αντίδραση των ιστών σε ριζι-
κούς σωλήνες χωρίς μικρόβια, οι οποίοι
εμφράχθηκαν ακρορριζικά με ρινίσματα
οδοντίνης. Τα 22 από τα 24 δόντια που
παρασκευάστηκαν με αυτό τον τρόπο
αξιολογήθηκε ότι είχαν επιτυχία. Ιστο-
λογικά διαπιστώθηκε σε πολλές περι-
πτώσεις παντελής έλλειψη φλεγμονής,
καθώς και εναπόθεση σκληρού ιστού,
παρόμοιου με οστεΐνη, τόσο στα τοιχώ-
ματα των ριζικών σωλήνων ακρορριζικά
όσο και στην επιφάνεια μεταξύ των ρινι-
σμάτων οδοντίνης και των υγιών περια-
κρορριζικών ιστών. Σε ορισμένες περι-
πτώσεις παρατηρήθηκε εναπόθεση
οστε ΐνης και σε παράπλευρους ριζικούς
σωλήνες. Από τα 21 δόντια στα οποία εί-
χε γίνει χημικομηχανική επεξεργασία
και έμφραξη του ριζικού σωλήνα χωρίς
να στοιβαχθούν ρινίσματα οδοντίνης
ακρορριζικά, μόνο τα 10 εκτιμήθηκαν ως
επιτυχή, ενώ σε 6 από αυτά διαπιστώθη-
κε ότι τελικώς είχε σχηματιστεί βύσμα
οδοντίνης. 
Σε άλλη ερευνητική εργασία, οι Hørsted
και Nygaard-Østby70 παρασκεύασαν και
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Εικ. 11: Βύσμα ρινισμάτων οδοντίνης
που συσσωρεύονται στο ακρορρίζιο.
Σε μολυσμένους ριζικούς σωλήνες πε-
ριέχει, εκτός από υπολείμματα ιστών,
και μικροοργανισμούς. 



έμφραξαν 20 ριζικούς σωλήνες, 2 έως 4
mm μυλικότερα του ακτινογραφικού
ακρορριζίου. Μετά την πάροδο 2 έως 10
μηνών πραγματοποιήθηκαν ιστολογικές
εξετάσεις που έδειξαν την παρουσία
συνδετικού ιστού στο χώρο ακρορριζικά
της τελικής έμφραξης.
Οι Osswald και Friedman59 παρασκεύα-
σαν δόντια με ζωντανό πολφό σε γάτες,
με χρήση ελαστικού απομονωτήρα, και
πραγματοποιώντας άφθονους διακλυ-
σμούς με αποστειρωμένο φυσιολογικό
ορό υπερδιεύρυναν 1 mm πέρα από το
ακρορριζικό τρήμα με ρίνη Κ No 50. Στη
συνέχεια, η διάτρηση εμφράχθηκε με
στρώμα 1 mm ρινισμάτων οδοντίνης. Το
υπόλοιπο τμήμα του ριζικού σωλήνα εμ-
φράχθηκε με γουταπέρκα και ακολού-
θησε μυλική αποκατάσταση. Η ιστολογι-
κή εξέταση μετά από τρεις, πέντε και
οκτώ μήνες έδειξε ταχύτερη επούλωση
με εναπόθεση οστού και οστεΐνης, έως
το χαμηλότερο σημείο του βύσματος
οδοντίνης, και μόνο περιορισμένης
έκτασης φλεγμονή ή άθικτο περιρρίζιο,
στις περιπτώσεις που στοιβάχθηκαν τα
ξέσματα. Στην ομάδα ελέγχου, στην
οποία είχε γίνει υπερδιεύρυνση αλλά
δεν είχαν στοιβαχθεί ρινίσματα, διαπι-
στώθηκε χρόνια και οξεία φλεγμονώδης
διήθηση, τεμάχια φυράματος, σημεία
φαγοκυττάρωσης, αλλά και κύτταρα πα-
ρόμοια με οστεοβλάστες. Στα δόντια αυ-
τά, κατά τον έλεγχο στους οκτώ μήνες
διαπιστώθηκε ηπιότερη φλεγμονώδης
αντίδραση σε σχέση με τους τρεις και
τους πέντε μήνες, αλλά σημαντικά εντο-
νότερη φλεγμονή ως προς τα δόντια με
το βύσμα οδοντίνης. Στα συμπεράσματα
των συγγραφέων (για δόντια με ζωντανό
πολφό και μη μολυσμένο ριζικό σωλήνα)
τονίζεται ότι μετά από τραυματισμό των
περιακρορριζικών ιστών κατά την υπερ-
διεύρυνση, όταν στοιβάζονται ρινίσματα
οδοντίνης στην ακρορριζική περιοχή τε-
λικά επέρχεται επούλωση, ενώ ταυτο-
χρόνως εμποδίζεται και η έξοδος εμ-
φρακτικών υλικών. 
Αν ήταν εφικτό σε μη μολυσμένους ριζι-
κούς σωλήνες να σχηματιστεί ένας
ακρορριζικός φραγμός από σκληρούς

οδοντικούς ιστούς, ίσως αυτός θα ήταν ο
ιδεώδης φραγμός μεταξύ εμφρακτικού
υλικού και υγιών ιστών. Σε πειραματικό
επίπεδο, έχει αποδειχθεί ότι αυτά τα
αποτελέσματα είναι δυνατόν να επιτευ-
χθούν. Το ερώτημα που δεν έχει ακόμη
απαντηθεί, και για το οποίο απαιτείται
περαιτέρω τεκμηρίωση, είναι το κατά
πόσον αυτό είναι εφικτό και στην κλινι-
κή πράξη. Σε περίπτωση δοντιών με ζω-
ντανό πολφό, πολλοί συγγραφείς υπο-
στηρίζουν ότι ενδεχόμενη παραμονή ζω-
ντανού πολφικού ιστού στο ακρορριζικό
τριτημόριο του ριζικού σωλήνα δεν επη-
ρεάζει τα ποσοστά επιτυχίας, αλλά αντί-
θετα προάγει την επούλωση και το σχη-
ματισμό νέας οστεΐνης. Με την τεχνική
ελέγχου της διαβατότητας, αυτός ο ιστός
απομακρύνεται ή τραυματίζεται. Αλλά
ακόμα και σε περιπτώσεις υπέμφραξης,
ύστερα από ολική αφαίρεση του πολφι-
κού ιστού και στοιβαγμό ρινισμάτων
οδοντίνης ακρορριζικά, δεν παρατηρεί-
ται μείωση των ποσοστών επιτυχίας και
ιστολογικά διακρίνεται καλή επούλωση.  
Δεδομένου ότι η επιτυχία μιας ενδοδο-
ντικής θεραπείας σε μη μολυσμένους ρι-
ζικούς σωλήνες, και εφόσον πραγματο-
ποιείται υπό άσηπτες συνθήκες, δεν φαί-
νεται ότι επηρεάζεται από την ακρορρι-
ζική επέκταση της παρασκευής και της
έμφραξης, η χρήση της τεχνικής ελέγχου
της διαβατότητας μάλλον δεν επιδρά αρ-
νητικά στο αποτέλεσμα της θεραπείας.
Ωστόσο, το παραπάνω αποτελεί μια
υπόθεση και δεν είναι επαρκώς τεκμη-
ριωμένο. 

Διαβατότητα 
και επούλωση

Κατά την επεξεργασία δοντιών με νε-
κρό, μολυσμένο πολφό, ο υπολογισμός
του μήκους εργασίας είναι μείζονος ση-
μασίας για την επιτυχία της ενδοδοντι-
κής θεραπείας. Η συζήτηση σε αυτές τις
περιπτώσεις κινείται γύρω από το αν θα
παραμείνει νεκρωτικός ιστός στο α -
κρορριζικό τμήμα του ριζικού σωλήνα ή
θα μεταφερθεί στους περιακροριζικούς
ιστούς με την προώθησή του κατά τη χη-

μικομηχανική επεξεγασία.
Θεωρείται γνωστό το γεγονός ότι η προ-
ώθηση υπολειμμάτων ιστών και ρινισμά-
των οδοντίνης κατά την προπαρασκευή
των ριζικών σωλήνων, μπορεί να οδηγή-
σει σε φλεγμονή των περιακρορριζικών
ιστών και πόνο, αλλά και να εμποδίσει
τελικά την επούλωση71-74.
Σε μια ερευνητική εργασία σε σκύλους,
οι Holland και συν.75 αξιολόγησαν την
επουλωτική διαδικασία σε δόντια που
παρασκευάστηκαν με και χωρίς εφαρ-
μογή της τεχνικής ελέγχου της ακρορρι-
ζικής διαβατότητας. Σε 40 τομείς και
προγομφίους με ζωντανό πολφό έγινε,
με χρήση απομονωτήρα, διάνοιξη και
υπερδιεύρυνση με εργαλείο Νο 25, με
σκοπό την ανάπτυξη συνδετικού ιστού
εντός του ριζικού σωλήνα. Μετά την πά-
ροδο 7 ημερών, ο συνδετικός ιστός που
είχε αναπτυχθεί παρέμεινε στα 20 δό-
ντια, τα οποία αποτέλεσαν την ομάδα
στην οποία δεν εφαρμόστηκε ο έλεγχος
διαβατότητας. Στην ομάδα όπου ο έλεγ-
χος αυτός εφαρμόστηκε, αφαιρέθηκε ο
ιστός και κατόπιν έγινε έμφραξη των ρι-
ζικών σωλήνων με γουταπέρκα και φύ-
ραμα τύπου Grossman ή φύραμα υδρο-
ξειδίου του ασβεστίου με την τεχνική της
πλάγιας συμπύκνωσης. Η ιστολογική
εξέταση που πραγματοποιήθηκε μετά
από 60 ημέρες έδειξε πολύ καλύτερα
αποτελέσματα για την ομάδα χωρίς
έλεγχο της διαβατότητας και για τις εμ-
φράξεις με φύραμα υδροξειδίου του
ασβεστίου συγκριτικά με την ομάδα
όπου διατηρήθηκε η διαβατότητα και η
οποία εμφράχθηκε με φύραμα τύπου
Grossman. Στην ομάδα χωρίς έλεγχο της
διαβατότητας, που εμφράχθηκε με φύ-
ραμα υδροξειδίου του ασβεστίου, συχνό
εύρημα ήταν η δημιουργία ακρορριζικού
φραγμού με σχηματισμό οστεΐνης, τόσο
στο κύριο τρήμα όσο και στους παρά-
πλευρους ριζικούς σωλήνες. Στην ομάδα
του φυράματος Grossman, η νεοσχημα-
τισμένη οστεΐνη αποτελούσε σπάνιο εύ-
ρημα, ενώ συχνότερη ήταν η παρουσία
νεκρωτικού ιστού στους παράπλευρους
ριζικούς σωλήνες. Ο συνδυασμός φυρά-
ματος υδροξειδίου του ασβεστίου και
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ελέγχου διαβατότητας οδήγησε στον
σχηματισμό νέας οστεΐνης σε παράπλευ-
ρους ριζικούς σωλήνες, κάτι που δεν
διαπιστώθηκε στο κύριο τρήμα. Κατά
την υπερέμφραξη παρατηρήθηκε φλεγ-
μονώδης αντίδραση στους περιακρορρι-
ζικούς ιστούς. Στις περιπτώσεις που χρη-
σιμοποιήθηκε φύραμα Grossman, μετά
την εφαρμογή ελέγχου της διαβατότητας
διαπιστώθηκε συχνότερα νεκρωτικός
ιστός και φλεγμονώδης αντίδραση, ενώ
δεν παρατηρήθηκε σε καμιά περίπτωση
απόφραξη του κύριου ακρορριζικού
τρήματος με σχηματισμό οστεΐνης.
Οι Gutierrez και συν.76 χρησιμοποίησαν
δείγμα αποτελούμενο από 35 εξαχθέντα
δόντια με μολυσμένους ριζικούς σωλή-
νες (χρόνιο ή οξύ φατνιακό απόστημα)
και 10 δόντια με ζωντανό πολφό που
αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου. Οι συγ-
γραφείς μελέτησαν σε ηλεκτρονικό μι-
κροσκόπιο σάρωσης την επίδραση της
υπερδιεύρυνσης μέχρι 0,5 mm εκτός, και
με μέγιστο μέγεθος μικροεργαλείου Νο
40, σε 20 ριζικούς σωλήνες. Παράλληλα
μελέτησαν και την επίδραση της υπερδι-
εύρυνσης σε συνδυασμό με υπερέμφρα-
ξη σε 15 ριζικούς σωλήνες. Μετά την
υπερδιεύρυνση του τρήματος, στο 66,6%
των ριζικών σωλήνων εντοπίστηκαν μι-
κροοργανισμοί περιακρορριζικά, στην
εξωτερική επιφάνεια της ρίζας, αλλά και
στην κοπτική επιφάνεια του μικροεργα-
λείου. Στην ομάδα στην οποία έγινε έμ-
φραξη με γουταπέρκα δεν εντοπίστηκαν
μικροοργανισμοί στην εξωτερική επιφά-
νεια της ρίζας. Συμπερασματικά, οι συγ-
γραφείς αναφέρουν ότι «μικρόβια θα
πρέπει να προωθούνταν πέραν του τρή-
ματος, κάθε φορά που μια ρίνη έφθανε
στο ακρορρίζιο ενός μολυσμένου ριζι-
κού σωλήνα» (“Bacteria must have been
pushed out of the foramen whenever a
file penetrated the apex of an infected
root canal”) (Εικ. 12). 
Σε αντίθετα αποτελέσματα κατέληξαν οι
Izu και συν.77, όταν χρησιμοποίησαν ρί-
νη μολυσμένη με S. Sanguis για τον έλεγ-
χο της ακρορριζικής διαβατότητας σε ρι-
ζικούς σωλήνες πληρωμένους με διάλυ-
μα υποχλωριώδους νατρίου, σε συγκέ-

ντρωση 5,25%. Δεν ανευρέθηκαν μικρο-
οργανισμοί στο περιρρίζιο σε κανένα
δείγμα. Οι ερευνητές απέδωσαν τα απο-
τελέσματα αυτά στην αντιμικροβιακή
δράση του υποχλωριώδους νατρίου, το
οποίο βρισκόταν μέσα στο ριζικό σωλή-
να. Πρέπει να ληφθεί βέβαια υπόψη, ότι
το μολυσμένο μικροεργαλείο χρησιμο-
ποιήθηκε μία φορά μετά το τέλος της
επεξεργασίας, φθάνοντας 2-3 mm εκτός
του ακρορριζίου, γεγονός που δεν μπο-
ρεί φυσικά να προσομοιάσει στις κλινι-
κές συνθήκες, στις οποίες ένα τέτοιο μι-
κροεργαλείο θα χρησιμοποιούνταν πά-
νω από μία φορά.
Οι Ricucci και Langeland6 εξέτασαν, με
ιστολογική μελέτη, τα ακρορρίζια και
τους περιακρορριζικούς ιστούς ενδοδο-
ντικά θεραπευμένων δοντιών, τα οποία
προήλθαν από ακρορριζεκτομή ή εξα-
γωγή. Στους 43 ριζικούς σωλήνες, το εμ-
φρακτικό υλικό εντοπιζόταν στο εσωτε-
ρικό του ριζικού σωλήνα, ενώ σε 6 δια-
πιστώθηκε υπερέμφραξη. Σε αυτές τις
περιπτώσεις παρατηρήθηκε έντονη
φλεγμονώδης αντίδραση περιακρορριζι-
κά. Όταν η έμφραξη περιοριζόταν εντός
του ριζικού σωλήνα, βρέθηκε ακόμη και
ζωντανός πολφικός ιστός με χρόνια
φλεγμονή (ζωντανά δείγματα), καθώς
και διαφόρου βαθμού φλεγμονώδης
αντίδραση στους περιακρροριζικούς

ιστούς (νεκρά δείγματα). Σε ορισμένες
περιπτώσεις (6 από 16), ακόμη και όταν
υπήρχε ακτινογραφικά περιακρορριζική
αλλοίωση, μέσα στο ριζικό σωλήνα βρέ-
θηκε ζωντανός πολφικός ιστός. Στις υπό-
λοιπες 10 περιπτώσεις, εντοπίστηκε νε-
κρωτικός ιστός στο ακρορριζικό τμήμα
του ριζικού σωλήνα, ο οποίος διαχωρι-
ζόταν από το περιρρίζιο με πυκνό στρώ-
μα ουδετερόφιλων πολυμορφοπύρηνων
κυττάρων (PMN). Οι συγγραφείς προ-
τείνουν το μήκος εργασίας να περιορίζε-
ται μέχρι το ακρορριζικό τρήμα, όπου
προκαλείται μικρότερος τραυματισμός.
Η τεχνική ελέγχου της ακρορριζικής
διαβατότητας παραβιάζει τις αρχές μιας
ιδανικής επούλωσης, αφού τραυματίζει
ιστούς που δεν έχουν τραυματιστεί. 
Σε δόντια με διευρυμένη ακρορριζική
στένωση (υπερδιεύρυνση 2 mm εκτός,
με μικροεργαλεία Νο 15 και Νο 30), οι
Tinaz και συν.78 διαπίστωσαν πως όταν
αυξάνεται η διάμετρος του τρήματος αυ-
ξάνεται και η έξοδος υλικών ακρορριζι-
κά. Σε άλλη ερευνητική εργασία, η αφαί-
ρεση αντισηπτικού φαρμάκου (υδροξεί-
διο του ασβεστίου ή χλωρεξιδίνη, σε
μορφή γέλης ή πάστας) με τη χρήση ρί-
νης ελέγχου της ακρορριζικής διαβατό-
τητας, οδήγησε στην παραμονή μικρότε-
ρης ποσότητας αντισηπτικού στο ακρορ-
ριζικό τμήμα του ριζικού σωλήνα σε σχέ-
ση με την ομάδα ελέγχου, στην οποία
δεν εφαρμόστηκε έλεγχος ακρορριζικής
διαβατότητας79. Βέβαια, εντελώς καθα-
ροί ριζικοί σωλήνες δεν επιτεύχθηκαν
με καμιά τεχνική. Με τη χρήση λεπτής
ρίνης, η πάστα του αντισηπτικού φαρμά-
κου απλώς αρχίζει να χαλαρώνει, με
αποτέλεσμα τα υγρά διακλυσμού να
μπορούν ευκολότερα να το απομακρύ-
νουν. Γι’ αυτό το λόγο, η χρήση της συνι-
στάται από τους συγγραφείς.

Υπολειπόμενη παρασκευή

Όταν το μήκος εργασίας κατά την παρα-
σκευή σταματά στην ακρορριζική στένω-
ση, σε περιπτώσεις μολυσμένων ριζικών
σωλήνων, παραμένουν ανάλογα με την
περίπτωση 1-3 mm μολυσμένου, μη επε-
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Εικ. 12: Μολυσμένο εργαλείο Νο 10
διέρχεται μέσω του τρήματος και μετα-
φέρει μικροοργανισμούς στους περια-
κρορριζικούς ιστούς, παρ’ ότι ο ριζικός
σωλήνας είναι γεμάτος με διάλυμα
υποχλωριώδους νατρίου. Στην περιο-
χή της στένωσης παραμένουν ρινίσμα-
τα, παρά την εφαρμογή ελέγχου της
ακρορριζικής διαβατότητας. Κατά συ-
νέπεια, εξασφαλίζεται διαβατότητα,
και όχι καθαρότητα. 



ξεργασμένου ριζικού σωλήνα, τμήμα
που αναφέρεται από μερικούς συγγρα-
φείς ως «σωλήνα οστεΐ νης». Αυτό μπο-
ρεί να σημαίνει ότι παραμένει μια σημα-
ντική ποσότητα μικροοργανισμών, η
οποία έχει ανεμπόδιστη πρόσβαση
στους περιακρορριζικούς ιστούς, άρα
και επαρκές υπόστρωμα για επιβίωση.
Ο Nair48, σε μελέτη με οπτικό και ηλε-
κτρονικό μικροσκόπιο, διαπίστωσε ότι
μικροοργανισμοί μπορούν να επιβιώ-
σουν και μακροπρόθεσμα, ακρορριζικά
της στένωσης. Οι Fukushima και συν.46,
ανακάλυψαν ότι στο 60% των περιπτώ-
σεων ενδοδοντικά θεραπευμένων δο-
ντιών με περιακρορριζική αλλοίωση
υπήρχαν μικρόβια μεταξύ του ακρορρι-
ζικού άκρου της έμφραξης και του τρή-
ματος.
Ωστόσο, υπάρχουν και ερευνητικές ερ-
γασίες, όπως των Langeland80,81, Lin και
συν.82 και Ricucci και Langeland6, οι
οποίες τονίζουν ότι, ακόμα και σε περι-
πτώσεις νέκρωσης τους πολφού και πε-
ριακρορριζικής αλλοίωσης, το ακρορρι-
ζικό τμήμα του ριζικού σωλήνα συχνά
περιέχει υπολείμματα ζωντανού ιστού
και για το λόγο αυτό πρέπει το ακρορρι-
ζικό όριο της θεραπείας να συμπίπτει με
τη στένωση. Το ίδιο ισχύει και για παρά-
πλευρους και δευτερεύοντες ριζικούς
σωλήνες, όπου στη μετάπτωση από τον
κύριο ριζικό σωλήνα εμφανίζεται η ίδια
ιστολογική εικόνα, ενώ όσο μεγαλώνει η
απόσταση από τον κύριο ριζικό σωλήνα
εντοπίζεται μεγαλύτερη ποσότητα ζω-
ντανού ιστού. 

Μήκος εργασίας 
και συμπτωματολογία

Αναζωπύρωση χρόνιας περιακρορριζικής
φλεγμονής (flare-up) μετά από υπερδιεύ-
ρυνση
Tα μικρόβια διαδραματίζουν αναμφι-
σβήτητα σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση
συμπτωμάτων κατά τη διάρκεια της εν-
δοδοντικής θεραπείας72,83,84. Ο μηχανι-
κός τραυματισμός των περιακρορριζι-
κών ιστών, σε περιπτώσεις υπερδιεύρυν-
σης, ενδεχομένως ευθύνεται και για την

εμφάνιση πόνου, λόγω οξείας φλεγμο-
νώδους αντίδρασης. Η ποσότητα των ρι-
νισμάτων που προωθούνται στην περια-
κρορριζική περιοχή, εξαρτάται μεταξύ
άλλων και από την τεχνική της παρα-
σκευής που χρησιμοποιήθηκε. Κατά την
εφαρμογή της τεχνικής crown-down προ-
ωθούνται λιγότερα ρινίσματα οδοντίνης
απ’ ό,τι με την τεχνική step-back85.
Οι Τorabinejad και συν.86 εξέτασαν
2.000 ενδοδοντικές θεραπείες σε δόντια
με νεκρό πολφό, από αρχείο ασθενών,
για να διερευνήσουν τους παράγοντες
που σχετίζονται με την εμφάνιση μετεγ-
χειρητικού πόνου. Στις μισές σχεδόν θε-
ραπείες δεν υπήρχε καταγραφή για εκ-
δήλωση συμπτωμάτων. Η υπερδιεύρυν-
ση με λεπτά μικροεργαλεία, κατά τη λή-
ψη της ενδιάμεσης ακτινογραφίας, δεν
είχε σημαντική επίδραση στην εμφάνιση
μετεπεμβατικού πόνου.
Σε μια κλινική έρευνα, σε σύνολο 627
δοντιών με νεκρό πολφό ή με ανάγκη για
επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπεί-
ας, η συχνότητα εμφάνισης αναζωπύρω-
σης ήταν 15,2%. Οι ενοχλήσεις κυμαίνο-
νταν από ήπιες (10%), μέτριες (3,3%)
μέχρι και σοβαρές (1,9%). Η παρα-
σκευή πραγματοποιήθηκε με διακλυ-
σμούς υποχλωριώδους νατρίου 2,5% και
τοποθετήθηκε πάστα υδροξειδίου του
ασβεστίου με καμφορούχο παραμονο-
χλωροφαινόλη. Ο έλεγχος της ακρορρι-
ζικής διαβατότητας γινόταν με λεπτό μι-
κροεργαλείο έως το ακτινογραφικό
ακρορρίζιο, μετά από κάθε βήμα της πα-
ρασκευής. Διαπιστώθηκε ότι η συχνότη-
τα εμφάνισης αναζωπύρωσης ήταν ση-
μαντικά μεγαλύτερη σε δόντια τα οποία
είχαν συμπτώματα χωρίς την παρουσία
ακρορριζικής αλλοίωσης στην αρχική
ακτινογραφία, ενώ δεν διαπιστώθηκαν
άλλες συσχετίσεις87.
Σε μια άλλη κλινική έρευνα με 245 ασθε-
νείς, το 21% των ασθενών παραπονέθη-
κε για ήπιο, το 15% για μέτριο και το 7%
για ισχυρό πόνο μετά την παρασκευή. Η
συχνότητα εμφάνισης πόνου ήταν υψη-
λότερη μετά από υπερδιεύρυνση, σε σχέ-
ση με τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η
παρασκευή περιορίστηκε στο εσωτερικό

του ριζικού σωλήνα, χωρίς όμως να
υπάρχουν ακριβή στοιχεία για το μήκος
της παρασκευής88. Και σε αυτή την έρευ-
να δεν βρέθηκαν περαιτέρω συσχετί-
σεις. 
Σε περιπτώσεις με έξοδο εμφρακτικού
υλικού στους περιακρορριζικούς ιστούς,
διαπιστώθηκαν περισσότερα περιστατι-
κά με μετεπεμβατικό πόνο σε σύγκριση
με τις περιπτώσεις στις οποίες η έμφρα-
ξη έφθανε 1 mm μυλικότερα του ακτινο-
γραφικού ακρορριζίου89.
Σε μια πειραματική μελέτη σε ποντίκια,
υπερδιευρύνθηκαν οι ριζικοί σωλήνες,
με μικροεργαλεία μεγέθους 08 έως 20, 1
έως 2 mm πέραν του ακροριζικού τρή-
ματος. Κατόπιν έγινε υποπεριοστική
αναισθησία, στο μισό δείγμα με δεξαμε-
θαζόνη και στο υπόλοιπο με διάλυμα
χλωριούχου νατρίου. Στην ομάδα του
χλωριούχου νατρίου, παρατηρήθηκαν
σο βαρές φλεγμονώδεις αντιδράσεις
στους περιακρορριζικούς ιστούς90. 

Δημιουργία βύσματος οδοντίνης
Αναλύοντας τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα της τεχνικής ελέγχου της
ακρορριζικής διαβατότητας, πρέπει να
ληφθούν υπόψη οι κίνδυνοι και τα προ-
βλήματα τόσο της υπερδιεύρυνσης όσο
και της υπολειπόμενης παρασκευής.
Όταν τα μικροεργαλεία προωθούνται
μόνο μέχρι το ακρορρίζιο, υπάρχει κίν-
δυνος να συσσωρευθούν οδοντινικά ξέ-
σματα στο ακρορριζικό τριτημόριο και
να δημιουργηθεί βύσμα ρινισμάτων. Ο
κίνδυνος αυτός εξαρτάται επίσης από
την τεχνική παρασκευής που ακολουθεί-
ται. Σε συγκριτική μελέτη στην οποία
εξετάστηκαν 8 διαφορετικές τεχνικές
παρασκευής σε εξαχθέντα δόντια, η τε-
χνική που φάνηκε να μειονεκτεί ήταν η
Step-back85. Σε σύνολο 208 ριζικών σω-
λήνων, σε 52 συσσωρεύθηκαν ρινίσματα
οδοντίνης, ενώ σε 169 διαπιστώθηκε
έξοδος υλικών. Ίσως λοιπόν θα έπρεπε
να τεθεί σε συζήτηση το αν είναι εφικτό
να διατηρηθεί το ακρορριζικό τρήμα
ελεύθερο από ρινίσματα, χωρίς να προ-
ωθηθούν υλικά, κατά τρόπο προβλέψιμο
και επαναλήψιμο. 
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Οι Holland και συν.91 εξέτασαν ιστολο-
γικά σε πειραματόζωα την περιακρορρι-
ζική περιοχή μετά από συσσώρευση ρι-
νισμάτων οδοντίνης ακρορριζικά, σε μο-
λυσμένους ριζικούς σωλήνες. Σαράντα
ριζικοί σωλήνες από δόντια σκύλου
έμειναν ανοικτοί επί 5 ήμερες, και στη
συνέχεια απολυμάνθηκαν και εμφρά-
χθηκαν. Στο μισό δείγμα, πριν την έμ-
φραξη, στοιβάχθηκαν μολυσμένα ρινί-
σματα οδοντίνης ακρορριζικά. Σε αυτή
την ομάδα διαπιστώθηκε ιστολογικά στο
κύριο ακρορριζικό τρήμα, ύστερα από
90 ημέρες, διεύρυνση του περιρριζικού
χώρου και κοκκιωματώδης ιστός με πα-
ρουσία μικροαποστημάτων, καθώς και
απορρόφηση οστεΐνης και οστού. Σε πα-
ράπλευρα τρήματα δεν παρατηρήθηκαν
παρόμοιες εκδηλώσεις. Οι συγγράφεις
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, η διαδι-
κασία της επούλωσης σε δόντια με βλά-
βη των περιακρορριζικών ιστών, μπορεί
να ανακόπτεται στις περιπτώσεις στις
οποίες στοιβάζονται ξέσματα οδοντίνης
ακρορριζικά. Σε παρόμοια αποτελέσμα-
τα κατέληξαν και οι Torneck και συν.73.
Αντιθέτως, σε περιπτώσεις θεραπείας
ζωντανών δοντιών αποδείχθηκε ότι η
παραμονή ακρορριζικά πολφικού ιστού
ή βύσματος από ρινίσματα οδοντίνης δεν
ήταν προβληματική και δεν επηρέασε
την επουλωτική διαδικασία60. Ο Yusuf92

εξέτασε ιστολογικά 284 βιοψίες από πε-
ριακρορριζικούς ιστούς και διαπίστωσε
την παρουσία ξένου σώματος στο 33%
των κοκκιωμάτων. Σε 45 δείγματα, γύρω
από την οστεΐνη και τα ρινίσματα οδο-
ντίνης, παρατηρήθηκε οξεία φλεγμονώ-
δης αντίδραση, ενώ σε λίγες περιπτώ-

σεις και ουλώδης ιστός. Σε επανέλεγχο
556 επαναλήψεων ενδοδοντικής θερα-
πείας, σε 195 δόντια (35%) βρέθηκαν
ενδείξεις για υπερδιεύρυνση και υπε-
ρέμφραξη. Σε αυτή την ομάδα, το ποσο-
στό των δοντιών στα οποία είχε ολοκλη-
ρωθεί η επούλωση, ήταν σημαντικά χα-
μηλότερο (36%) απ’ ό,τι στην ομάδα που
είχε παρασκευαστεί και εμφραχθεί
εντός των ορίων του ριζικού σωλήνα
(62%). Εξετάζοντας 228 δόντια που εί-
χαν υπερδιευρυνθεί (“cleaned apex”),
διαπιστώθηκε ότι αυτά παρουσίασαν συ-
χνότερα περιακρορριζικές αλλοιώ-
σεις93.
Σήμερα, λοιπόν, δεν τίθεται υπό αμφι-
σβήτηση το αν η προώθηση ακρορριζικά
μολυσμένων ιστών μπορεί να προκαλέ-
σει ή και να συντηρήσει μια περιακρορ-
ριζική φλεγμονή. 

Ακρορριζική διαβατότητα
και υπερέμφραξη

Oι Monsef και συν.94 διαπίστωσαν σε
εξαχθέντα δόντια, με τη μέθοδο μικροδι-
είσδυσης με χρωστική, ότι μετά από πα-
ρασκευή έως μέγεθος 35 και έμφραξη με
γουταπέρκα και φύραμα, υπήρχε μικρό-
τερη μικροδιείσδυση στις περιπτώσεις
που είχε επιτευχθεί ακρορριζική διαβα-
τότητα με ρίνη Νο 15, χωρίς όμως να δί-
νονται στοιχεία για την τεχνική της έμ-
φραξης. Οι Gimlin και συν.95 μέτρησαν
σε ένα μαθηματικό μοντέλο, την πίεση
κατά την κάθετη συμπύκνωση γουταπέρ-
κας σε ριζικούς σωλήνες, με και χωρίς
εφαρμογή ελέγχου της ακρορριζικής
διαβατότητας. Όταν ο ριζικός σωλήνας

είχε ακρορριζική διαβατότητα, οι τάσεις
συγκεντρώνονταν στην περιοχή του τρή-
ματος, οδηγώντας σε συμπίεση της γου-
ταπέρκας στο τρήμα. Αυτό οδήγησε μεν
σε καλύτερη πρόσφυση της γουταπέρκας
στα τοιχώματα του ριζικού σωλήνα, αλ-
λά παράλληλα αύξησε τον κίνδυνο κα-
τάγματος. Όταν το ακρορρίζιο ήταν
αποκλεισμένο, προέκυπτε ομοιόμορφη
κατανομή δυνάμεων σε ολόκληρο το ρι-
ζικό σωλήνα.
Σε αναδρομικές μελέτες σχετικά με την
επιτυχία της ενδοδοντικής θεραπείας,
διαπιστώθηκαν χαμηλότερα ποσοστά
επιτυχίας κατά τον ακτινογραφικό έλεγ-
χο σε περιπτώσεις με έξοδο εμφρακτι-
κού υλικού, χωρίς όμως να διευκρυνίζε-
ται αν ευθυνόταν η υπερέμφραξη ή η
υπερδιεύρυνση που είχε προηγηθεί
(Εικ. 13). Αναμφίβολα όμως, έξοδος εμ-
φρακτικού υλικού μπορεί να συμβεί και
χωρίς να έχει προηγηθεί έλεγχος της
ακρορριζικής διαβατότητας (Εικ. 14). 
Σύμφωνα με τους Wu και Wesselink96,
τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας έχουν
καταγραφεί στις περιπτώσεις στις οποί-
ες η έμφραξη του ριζικού σωλήνα τελει-
ώνει 0 έως 2 mm από το ακτινογραφικό
ακρορρίζιο. Στην παραπάνω κατηγορία,
όμως, συμπεριλαμβάνονται και εμφρά-
ξεις που έχουν ξεπεράσει τη στένωση,
αφού αυτή κατά κανόνα εντοπίζεται 0,5
έως 3 mm από το ακτινογραφικό ακρορ-
ρίζιο. Έτσι λοιπόν, ένα μη προσδιορίσι-
μο ποσοστό εμφράξεων που ακτινογρα-
φικά απέχει 1 mm από το ακρορρίζιο
εκτείνεται τελικά πέρα από τη στένωση.
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Εικ. 13: Α. Ενδιάμεση ακτινογραφία σε γομφίο με περιακρορριζική αλλοίωση. Β. Ακτινογραφία μετά την τελική έμφραξη, όπου δια-
κρίνεται έξοδος φυράματος. Γ. Ύστερα από δύο χρόνια, παρατηρείται αποκατάσταση των περιακρορριζικών ιστών. 
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Ευθειασμός και μετατόπιση
του ριζικού σωλήνα κατά
τον έλεγχο της ακρορριζικής
διαβατότητας

Οι Goldberg και Massone44 παρασκεύα-
σαν 30 πλάγιους τομείς της άνω γνάθου
με κεκαμμένα μικροεργαλεία από ανο-
ξείδωτο χάλυβα μεγέθους 10, 15, 20 και
25, 1 mm πέρα από τη στένωση. Στη δεύ-
τερη ομάδα χρησιμοποιήθηκαν μικροερ-
γαλεία αντίστοιχων μεγεθών από Ni-Ti.
Όλα τα εργαλεία προωθήθηκαν 3 φορές
διαμέσου του τρήματος. Μετά από την
εφαρμογή κάθε μεγέθους, το τρήμα φω-
τογραφιζόταν και γίνονταν μετρήσεις
στις μεγεθυμένες φωτογραφίες. Στα 18
από τα 30 δείγματα (60%), διαπιστώθη-
κε μετατόπιση του τρήματος χωρίς να
υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο ομά-
δων. Η μετατόπιση και στις δύο ομάδες,
στο 55% των εκάστοτε εννέα περιπτώσε-
ων, παρατηρήθηκε ήδη μετά την παρα-
σκευή με το εργαλείο Νο 10. Και στις
δύο ομάδες, μετά την παρασκευή με το
Νο 15, το ποσοστό αυξήθηκε κατά 11%,
ενώ μετά την παρασκευή με το Νο 20 κα-
τά 11% επιπλέον. Οι συγγραφείς επιση-
μαίνουν ότι, ακόμα και σε ευθείς ριζι-
κούς σωλήνες ή ριζικούς σωλήνες με
φαινομενικά μικρή κάμψη και πλάγια
θέση του τρήματος, το εργαλείο αγγίζει
και επεξεργάζεται περισσότερο την
εξωτερική επιφάνεια της κάμψης απ’
ό,τι την εσωτερική, με αποτέλεσμα ακό-
μη και η χρήση μικρών και ευλύγιστων

εργαλείων να είναι δυνατόν να οδηγήσει
σε μετατόπιση του τρήματος.
Σε μια μελέτη σε πλαστικούς ριζικούς
σωλήνες, οι Weine και συν.97 έδειξαν ότι
η διέλευση μέσω του τρήματος οδηγεί σε
διεύρυνση προς την κατεύθυνση της
εξωτερικής επιφάνειας της κάμψης,
οπότε προκύπτει το αποκαλούμενο α -
κρορριζικό σχήμα σταγόνας (teardrop). 
Οι Tsesis και συν.98 παρασκεύασαν 40
ριζικούς σωλήνες από γομφίους άνω και
κάτω γνάθου, με τέσσερις διαφορετικές
τεχνικές: balanced force και lightspeed,
με και χωρίς εφαρμογή ελέγχου της
ακρορριζικής διαβατότητας. Η χημικο-
μηχανική επεξεργασία πραγματοποιή-
θηκε μέχρι το Νο 40 και στη συνέχεια
ακολούθησε step-back μέχρι το Νο 70.
Και στις δύο ομάδες στις οποίες διατη-
ρήθηκε η ακρορριζική διαβατότητα, με-
τά από κάθε μέγεθος εργαλείου γινόταν
έλεγχος διαβατότητας του τρήματος με
ρίνη Κ Νο 10. Το μέγεθος του ευθεια-
σμού του ριζικού σωλήνα καθορίστηκε
με τη βοήθεια ψηφιακών ακτινογρα-
φιών, πριν και μετά την παρασκευή. Δεν
διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές
μεταξύ των δύο ομάδων, τόσο όσον αφο-
ρά την απώλεια του μήκους εργασίας
όσο και τον ευθειασμό του ριζικού σω-
λήνα.

Συστηματικές επιπτώσεις

Οι Baumgartner και συν.99 πήραν δείγ-
ματα αίματος από ασθενείς μετά από την
παρασκευή δοντιών με νέκρωση πολ-

φού. Η χημικομηχανική επεξεργασία
έγινε είτε λίγο πριν το ακρορρίζιο είτε
υπερδιευρύνοντας κατά 1 έως 3 mm,
πραγματοποιώντας παράλληλα διακλυ-
σμούς με διάλυμα ΝaOCl 5,25%. Σε μία
από τις έξι περιπτώσεις με υπερδιεύρυν-
ση διαπιστώθηκε μικροβιαιμία ενδοδο-
ντικής προέλευσης, ενώ τα υπόλοιπα
δείγματα ήταν αρνητικά. Κατά τους Ben-
der και συν.100-101, η πρόκληση μικροβι-
αιμίας μετά από υπερδιεύνση εμφανίζε-
ται σε υψηλότερα ποσοστά (15%) σε σύ-
γκριση με την εμφάνισή της σε παρα-
σκευές εντός του ριζικού σωλήνα (0%).
Οι Debelian και συν.102, αντίθετα, συ-
γκρίνοντας την πρόκληση μικροβιαιμίας
μετά από επεξεργασία μέχρι 1 mm πριν
από το ακρορριζικό τρήμα και 2 mm
εκτός του τρήματος, δεν βρήκαν καμιά
διαφορά. Οι συγγραφείς επισημαίνουν
ότι, ακόμη κι αν η παρασκευή περιορι-
στεί στο εσωτερικό του ριζικού σωλήνα,
ενδέχεται να προωθηθούν μολυσμένα
ρινίσματα οδοντίνης εκτός του τρήματος.

Ακρορριζική διαβατότητα
και κλινική επιτυχία

Δεν υπάρχουν σαφείς κλινικές μελέτες
που να συσχετίζουν τα ποσοστά επιτυ-
χίας της ενδοδοντικής θεραπείας με την
εφαρμογή της τεχνικής ελέγχου της
ακρορριζικής διαβατότητας. 
Οι Hoskinson και συν.103 εξέτασαν 200
δόντια με 489 ρίζες, 4 έως 5 χρόνια μετά
από ενδοδοντική θεραπεία. Τα δόντια
υποβλήθηκαν σε θεραπεία με δύο δια-
φορετικά πρωτόκολλα. Και στις δύο πε-
ριπτώσεις εφαρμόστηκε έλεγχος της
ακρορριζικής διαβατότητας με μικροερ-
γαλείο Νο 10, όπου ήταν εφικτό (“when-
ever possible”). Tα ποσοστά επιτυχίας
για τις δύο ομάδες ήταν 78% και 76%
αντίστοιχα, αλλά η επίδραση του ελέγ-
χου της διαβατότητας στο ποσοστό επι-
τυχίας δεν στάθηκε τελικά δυνατό να
αξιολογηθεί, λόγω σφάλματος στην ομά-
δα ελέγχου.
Άλλη ερευνητική εργασία ασχολήθηκε
με το ποσοστό επιτυχίας θεραπειών στις
οποίες ο ριζικός σωλήνας δεν μπορούσε
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Εικ. 14: Α. Παρατηρείται έξοδος εμφρακτικού υλικού, χωρίς να έχει εφαρμοστεί έλεγ-
χος ακρορριζικής διαβατότητας. Β. Έξοδος εμφρακτικού υλικού τόσο στον κύριο όσο
και σε παράπλευρο ριζικό σωλήνα. 
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να εμφραχθεί σε όλο το μήκος του. Πα-
ρασκευάστηκαν 70 δόντια με ενασβε-
στιωμένους ριζικούς σωλήνες (υπήρχε
διαβατότητα μέχρι το 1/3 του ριζικού σω-
λήνα, ενώ ακτινογραφικά η πορεία του
ριζικού σωλήνα δεν διαφαινόταν) και
τελικά αξιολογήθηκαν 51 περιπτώσεις,
μετά από 2 έως 12 έτη. Το συνολικό πο-
σοστό επιτυχίας ήταν 89%. Στις περι-
πτώσεις μάλιστα, στις οποίες δεν προϋ-
πήρχε περιακρορριζική αλλοίωση, το
ποσοστό έφθανε στο 97%, ενώ σε περί-
πτωση περιακρορριζικής αλλοίωσης
ήταν 62,5%28 (Εικ. 15). 
Οι Schaefer και συν.7 διεξήγαγαν μια
μετα-ανάλυση σε ό,τι αφορά το ιδανικό
μήκος έμφραξης του ριζικού σωλήνα,
κατά την οποία αξιολογήθηκαν 4 μελέ-
τες με τουλάχιστον δύο χρόνια επανεξέ-
τασης. Ο συνολικός αριθμός των εξετα-
ζόμενων δοντιών έφτανε τα 1.800. Τα
καλύτερα αποτελέσματα παρατηρήθη-
καν σε περιπτώσεις με έμφραξη του ρι-
ζικού σωλήνα 0 έως 1 mm πριν το ακτι-
νογραφικό ακρορρίζιο. Όταν η έμφρα-
ξη του ριζικού σωλήνα έφτανε 1 έως 3
mm μυλικότερα του ακρορριζίου, το πο-
σοστό της επιτυχίας μειωνόταν κατά
5,9%, ενώ σε υπερέμφραξη κατά 28,9%.
Επειδή η ακριβής θέση της ακρορριζι-
κής στένωσης δεν μπορεί να εντοπιστεί,
δεν είναι δυνατόν να εξαχθούν από τα
στοιχεία αυτά σαφή συμπεράσματα για
το αν η τεχνική ελέγχου της ακρορριζι-
κής διαβατότητας υπερτερεί της προπα-
ρασκευής στο εσωτερικό του ριζικού
σωλήνα. Ωστόσο, αν μετά από διατήρη-
ση της ακρορριζικής διαβατότητας προ-
κύψει υπερέμφραξη, τότε προφανώς
υπάρχουν αρνητικές συνέπειες. Με βά-
ση τα ερευνητικά δεδομένα, προκύπτει
ότι δόντια με έμφραξη πέρα από το ακτι-
νογραφικό ακρορρίζιο εμφανίζουν δυ-
σμενέστερη πρόγνωση σε σχέση με ριζι-
κούς σωλήνες στους οποίους η έμφραξη
περιορίζεται εντός του ριζικού σωλήνα
(0 έως 2 mm μυλικότερα του ακτινογρα-
φικού ακρορριζίου)5,7,8. Εμφράξεις του
ριζικού σωλήνα οι οποίες τελειώνουν
0 έως 1 mm ή 0 έως 2 mm πριν το ανα-
τομικό ακρορρίζιο εμφανίζουν υψηλότε-

ρα ποσοστά επιτυχίας κατά 28,8% και
15,7% αντίστοιχα, από ριζικούς σωλήνες
με έξοδο εμφρακτικού υλικού7,8. 
Συμπερασματικά, και με βάση δύο μετα-
αναλύσεις με τον μέχρι στιγμής υψηλότε-
ρο δείκτη επιστημονικής τεκμηρίωσης,
προκύπτει ότι η έμφραξη πέρα από το
ακτινογραφικό ακρορρίζιο συνδέεται με
σημαντική μείωση των ποσοστών επιτυ-
χίας της ενδοδοντικής θεραπείας7,8. 

Συμπεράσματα
Παρά τα αντικρουόμενα αποτελέσματα
που συχνά εμφανίζονται στη βιβλιογρα-
φία, μπορούν να εξαχθούν τα ακόλουθα
συμπεράσματα: 
• Η προώθηση μολυσμένου περιεχομέ-

νου από τους ριζικούς σωλήνες
ακρορριζικά μπορεί να οδηγήσει στη
δημιουργία ή παραμονή περιακρορρι-
ζικής φλεγμονής και να αποτελέσει αι-
τιολογικό παράγοντα εμφάνισης μετε-
πεμβατικών ενοχλήσεων (οξεία φλεγ-
μονώδης αντίδραση).

• Οι μικροοργανισμοί οι οποίοι παρα-
μένουν στο ακρορριζικό τμήμα του ρι-
ζικού σωλήνα και έχουν πρόσβαση
στους περιακρορριζικούς ιστούς ενδε-
χομένως ευθύνονται για την εμφάνιση
και παραμονή περιακρορριζικής φλε -
γ  μονής (συνήθως χρόνιας).

• Θα πρέπει ίσως να αμφισβητηθεί αν η
διατήρηση της διαβατότητας με λεπτές
ρίνες, των οποίων η διάμετρος είναι
μικρότερη του τρήματος, οδηγεί σε

πραγματικό καθαρισμό της στένωσης.
• Μέσω του ελέγχου της ακρορριζικής

διαβατότητας μπορεί να παρασκευα-
στεί μόνον η μεγαλύτερη και ευθύτερη
ακρορριζική έξοδος του ριζικού σωλή-
να, αλλά όχι και το πλήθος τρημάτων
των παράπλευρων ριζικών σωλήνων.

• Η θετική ή αρνητική επίδραση της τε-
χνικής στην έκβαση της θεραπείας δεν
έχει αποδειχθεί ερευνητικά. Ουσια-
στικά, δεν υπάρχουν μέχρι τώρα κλινι-
κές μελέτες που να εξετάζουν αυτή
την υπόθεση.

• Σε ορισμένες ομάδες ασθενών με συ-
στηματικά νοσήματα, η εφαρμογή της
τεχνικής πρέπει να αποφεύγεται.

• Σε δόντια με ζωντανό πολφό δεν θεω-
ρείται σκόπιμο να εφαρμόζεται η τε-
χνική, αφού δεν υπάρχουν ενδείξεις
για παρασκευή εκτός του ακρορριζι-
κού τρήματος.

• Σε περιπτώσεις μολυσμένου πολφικού
ιστού, θα πρέπει να αποφεύγεται η
έξοδος ρινισμάτων οδοντίνης και η
δημιουργία βύσματος ακρορριζικά, με
πληθώρα διακλυσμών και τοποθετώ-
ντας ανάμεσα στα διαδοχικά μεγέθη
ένα λεπτό μικροεργαλείο μέχρι το μή-
κος εργασίας. Στόχος είναι η χαλάρω-
ση των ρινισμάτων οδοντίνης, η διάλυ-
ση και η απομάκρυνσή τους με τα
υγρά διακλυσμού, ώστε να αποφευ-
χθεί ο στοιβαγμός τους και να διατη-
ρηθεί η διαβατότητα του ριζικού σω-
λήνα.
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Εικ. 15: Α. Ενδιάμεση ακτινογραφία όπου φαίνεται η αδυναμία άφιξης στο ακρορρί-
ζιο. Β. Παρά την έμφραξη σε μειωμένο μήκος, η ενδοδοντική θεραπεία θεωρείται επι-
τυχής.
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• Τα ερευνητικά δεδομένα που υπάρ-
χουν σχετικά με τη μακροχρόνια πρό-
γνωση μιας ενδοδοντικής θεραπείας
βασίζονται σε μελέτες στις οποίες δεν
εφαρμόσθηκε τεχνική ελέγχου της
ακρορριζικής διαβατότητας104.
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Λεξικό Ενδοδοντικών όρων της ΕΕΕ, 
Εκδόσεις Κισσός, Αθήνα 2004.

Διάσειση δοντιού – Concussion (S 03.20) Ήπιος τραυματισμός των στηρι-
κτικών ιστών του δοντιού, κατά τον οποίο προκαλείται οίδημα και
αιμορραγία του περιρριζίου, με μοναδικό σύμπτωμα την ευαισθησία
στη μάσηση, την ψηλάφηση και την επίκρουση, χωρίς αύξηση της κι-
νητικότητας ή μετατόπιση του τραυματισμένου δοντιού.

Διασταυρούμενη μετάδοση – Cross-infection Μετάδοση μολυσμένου υλι-
κού μεταξύ ασθενών.

Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης ―  International Organisation for
Stαndardization, (ISO) Διεθνής μη κυβερνητικός οργανισμός που
έχει ως σκοπό τη θέσπιση διεθνών προτύπων. Η επιτροπή TC 106 –
Dentistry αποτελεί το τμήμα του οργανισμού που είναι υπεύθυνο για
την ταυτοποίηση της ορολογίας, των μεθόδων έρευνας και των χαρα-
κτηριστικών των υλικών, των οργάνων, των συσκευών και του εξο-
πλισμού που χρησιμοποιούνται στην οδοντιατρική.

Διχασμός ριζών – Βifurcation Η ανατομική περιοχή στην οποία διχάζονται
οι ρίζες ενός δίρριζου δοντιού.
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Aστοχία περιστρεφόμενων εργαλείων νικελίου-τιτανίου

Παράγοντες που επηρεάζουν την αστοχία
των περιστρεφόμενων εργαλείων

νικελίου-τιτανίου και μέτρα πρόληψης 
Α. Αγραφιώτη*

BIΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

περιστρεφόμενα εργαλεία νικελίου-τιτανίου, θραύση, πρόλη-
ψη

Λέξεις-κλειδιά

nickel-titanium rotary instruments, fracture, prevention

Key words

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

Περίληψη
Η διαδικασία της χημικομηχανικής επεξεργασίας θεωρείται ένα
από τα σημαντικότερα στάδια της ενδοδοντικής θεραπείας. Η ει-
σαγωγή του κράματος νικελίου-τιτανίου (Ni-Ti) στο πεδίο της εν-
δοδοντίας συνέβαλε σημαντικά στη βελτίωση της ενδοδοντικής
θεραπείας. Ωστόσο, μετά την αυξημένη χρήση των περιστρεφό-
μενων εργαλείων Ni-Ti για την παρασκευή των ριζικών σωλή-
νων, παρατηρήθηκε αύξηση του αριθμού των σπασμένων ενδο-
δοντικών εργαλείων.
Υπάρχει πληθώρα ερευνητικών εργασιών στις οποίες εξετάζο-
νται οι φυσικές και μηχανικές ιδιότητες των εργαλείων, καθώς
και τα χαρακτηριστικά και οι παράγοντες που επιδρούν στους
μηχανισμούς θραύσης τους. 
Η θραύση ενός μικροεργαλείου μπορεί να προκύψει είτε λόγω
υπερφόρτισής του είτε λόγω κόπωσης του υλικού κατασκευής
του, και επηρεάζεται τόσο από παράγοντες που αφορούν το ίδιο
το εργαλείο, όπως είναι οι ιδιότητες του κράματος κατασκευής, η
γεωμετρία και ο σχεδιασμός του, όσο και από παράγοντες που
σχετίζονται με τον τρόπο χρήσης του, όπως είναι ο κινητήρας και
η ταχύτητα περιστροφής, η εμπειρία του κλινικού, η διάρκεια
χρήσης ή η ανατομία του ριζικού σωλήνα.
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση των μέχρι στιγ-
μής ερευνητικών δεδομένων όσον αφορά τους παράγοντες που
ενοχοποιούνται για τη θραύση των περιστρεφόμενων εργαλείων
Ni-Ti και η ανάλυση των μέτρων που θα μπορούσαν να συμβά-
λουν στην αποφυγή της αστοχίας των εργαλείων αυτών στην κλι-
νική πράξη

Summary
Factors affecting failure of nickel-titanium rotary instru-
ments and measures to prevent it: a literature review

A. Agrafioti*

Successful endodontic therapy is dependent upon the ability to clean
and efficiently obturate the root canal system. The introduction of
nickel-titanium (Ni-Ti) alloy in the manufacture of endodontic in-
struments has led to a new generation of files and added a new di-
mension to the practice of endodontics.
However, the increased use of Ni-Ti rotary instruments for root
canal preparation in endodontics has increased the prevalence of in-
strument fracture. Numerous studies have been performed on the
physical and mechanical characteristics of Ni-Ti files together with
other factors that could contribute to instrument fracture.
Ni-Ti instruments are subjected to torque and are susceptible to
cyclic fatigue, reasons mainly responsible for instrument failure.
However, determining the clinically relevant physical and mechani-
cal properties of the alloy and instruments, and researching infor-
mation on their behavior in vivo may help clinicians to use them with
greater safety in clinical practice.
This article reviews current knowledge about the factors affecting
the clinical behavior and failure of Ni-Ti rotary instruments and sug-
gests measures to prevent fracture in clinical practice.
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Εισαγωγή

Η χημικομηχανική επεξεργασία των ρι-
ζικών σωλήνων θεωρείται ένα από τα
βασικά στάδια για την επιτυχία μιας εν-
δοδοντικής θεραπείας1. Για την επίτευξή
της έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς
πλήθος υλικά και εργαλεία. 
Η εισαγωγή του κράματος νικελίου-τιτα-
νίου (Ni-Ti) στο χώρο της ενδοδοντίας
και η χρήση του για την κατασκευή τόσο
μικροεργαλείων χειρός όσο και μηχανο-
κινούμενων ενδοδοντικών εργαλείων,
αποτελεί σημαντική εξέλιξη της τεχνο-
λογίας, συμβάλλοντας αποτελεσματικά
στη βελτίωση της ενδοδοντικής θεραπεί-
ας2. Με την αυξημένη χρήση των μηχα-
νοκίνητων εργαλείων από κράμα Ni-Ti
οι κλινικοί έχουν διευκολυνθεί σημαντι-
κά κατά τη χημικομηχανική επεξεργα-
σία, χωρίς όμως να έχει καταστεί εφικτή
η αποφυγή συμβαμάτων. Δυστυχώς, τα
τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση
του αριθμού των σπασμένων ενδοδοντι-
κών μικροεργαλείων3,4. 
Η θραύση ενός εργαλείου προβάλει
εμπόδια στην επίτευξη των στόχων της
χημικομηχανικής επεξεργασίας1 και εν-
δέχεται να επηρεάσει την πρόγνωση
μιας ενδοδοντικής θεραπείας3,5,6. Στη
διεθνή βιβλιογραφία έχουν περιγραφεί
διάφορες τεχνικές για την αφαίρεση των
θραυσμάτων7,8. Δεν υπάρχει όμως συ-
γκεκριμένη τεχνική για την αντιμετώπι-
ση αυτού του συμβάματος και η τελική
απόφαση για τον τρόπο αντιμετώπισης
εξαρτάται από τη θέση, το μέγεθος και
το βαθμό ενσφήνωσης του θραύσματος.
Αφού, λοιπόν, η θραύση ενός μικροερ-
γαλείου μπορεί να επηρεάσει αρνητικά
την πρόγνωση μιας ενδοδοντικής θερα-
πείας, καλύτερη αντιμετώπιση είναι
οπωσδήποτε η πρόληψη.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η
παρουσίαση των παραγόντων που επη-
ρεάζουν τον τρόπο χρήσης και κυρίως
τους μηχανισμούς θραύσης και αστοχίας
των μικροεργαλείων από κράμα Ni-Ti,
μέσα από την κριτική ανασκόπηση της
διεθνούς βιβλιογραφίας, καθώς και η
περιγραφή μέτρων που πρέπει να έχει

υπόψη του ο κλινικός προκειμένου να
αποφύγει τη θραύση των εργαλείων κα-
τά τη διάρκεια της ενδοδοντικής θερα-
πείας. 

Μηχανισμοί θραύσης 
ενδοδοντικών εργαλείων

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία,
ένα μηχανοκινούμενο μικροεργαλείο
μπορεί να οδηγηθεί σε αστοχία είτε λό-
γω υπερφόρτισης (overload) είτε λόγω
κόπωσης (fatigue)9. Θραύση από υπερ-
φόρτιση συμβαίνει όταν ένα τμήμα του
ενδοδοντικού εργαλείου ενσφηνωθεί σε
κάποιο σημείο του ριζικού σωλήνα, ενώ
το στέλεχος συνεχίζει να περιστρέφεται.
Σε αυτή την περίπτωση, οι δυνάμεις που
δέχεται το εργαλείο υπερβαίνουν το
όριο ελαστικότητας του υλικού, με απο-
τέλεσμα την πλαστική παραμόρφωσή
του και τέλος τη θραύση του. Αυτό το εί-
δος θραύσης έχει συσχετισθεί με την
άσκηση υπέρμετρης δύναμης κατά την
κλινική χρήση10. Υπό την επίδραση επα-
ναλαμβανόμενων περιοδικά εναλλασσό-
μενων δυνάμεων, η αντοχή του υλικού
σταδιακά μειώνεται και οδηγείται σε
θραύση λόγω κόπωσης. Η ύπαρξη μι-
κρορωγμών και ατελειών στο σώμα του
υλικού αποτελούν υπόστρωμα, που με
την άσκηση τάσεων προωθούνται στη
μάζα του μετάλλου και προοδευτικά το
εξασθενίζουν, καταλήγοντας σε θραύση. 
Σε ορισμένες έρευνες όπου μελετήθηκε
η αντοχή στη θραύση και τη στρέψη, δια-
πιστώθηκε ότι τα χρησιμοποιημένα ερ-
γαλεία οδηγούνται σε υψηλότερο ποσο-
στό σε αστοχία σε σχέση με τα καινούρ-
για11,12. Ωστόσο, άλλες αντίστοιχες
ερευνητικές εργασίες έχουν καταλήξει
στο συμπέρασμα ότι τα χρησιμοποιημέ-
να εργαλεία δεν παρουσιάζουν διαφο-
ρές από τα εργαλεία αναφοράς13,14. Μια
πιθανή ερμηνεία για τα αποκλίνοντα συ-
μπεράσματα στις παραπάνω έρευνες εί-
ναι ο διαφορετικός σχεδιασμός των
ερευνητικών μοντέλων που χρησιμοποί-
ησε η κάθε μια. Πιο συγκεκριμένα, ο
Gambarini11 εξέτασε τα εργαλεία ύστε-
ρα από χρήση με διαφορετική ταχύτητα

περιστροφής και με διαφορετικό μοτέρ,
σε σύγκριση με την έρευνα των Yared
και συν.13 και τα υπέβαλε σε μεγαλύτερη
μηχανική καταπόνηση, παράγοντες που
ενδεχομένως εξηγούν τις διαφορές στα
αποτελέσματα. 
Επιπλέον, σε χρησιμοποιημένα εργα-
λεία έχει παρατηρηθεί πληθώρα οδοντι-
νικών υπολειμμάτων15-17, τα οποία είναι
προσκολλημένα σε επιφανειακές μικρο-
ρωγμές18,19 και ενδεχομένως επηρεά-
ζουν τους μηχανισμούς θραύσης των ερ-
γαλείων. Ωστόσο, υπάρχουν και ερευνη-
τικές εργασίες που κατέληξαν στο συ-
μπέρασμα ότι οι επαναλαμβανόμενες
χρήσεις δεν συνιστούν πρωταρχικό πα-
ράγοντα θραύσης και ότι η θραύση των
εργαλείων οφείλεται μάλλον σε στιγμι-
αία υπερφόρτιση και όχι σε προοδευτική
υποβάθμιση της αντοχής τους19-21.
Η θραύση ενός μικροεργαλείου επηρεά-
ζεται από παράγοντες οι οποίοι αφο-
ρούν το ίδιο το εργαλείο, όπως είναι οι
ιδιότητες του κράματος κατασκευής, τα
γεωμετρικά του χαρακτηριστικά και η
μορφολογία του, καθώς και από παρά-
γοντες που σχετίζονται με τον τρόπο
χρήσης του, όπως είναι ο κινητήρας και
η ταχύτητα περιστροφής, η εμπειρία του
κλινικού, η διάρκεια χρήσης ή η ανατο-
μία του ριζικού σωλήνα.

Αξιολόγηση παραγόντων
που αφορούν τα εργαλεία
Ni-Ti

Κράμα Ni-Ti
Οι μηχανικές ιδιότητες ενός εργαλείου,
αλλά και η αντοχή του στη θραύση,
εξαρτώνται σαφώς από το υλικό κατα-
σκευής του. Το κράμα νικελίου-τιτανίου
(Ni-Ti) ανακαλύφθηκε το 1962 από τουs
Buehler και συν.22 στο Naval Ordnance
Laboratory (NOL), στο Silver Spring του
Maryland. Το ακρωνύμιο Nitinol, το
οποίο χρησιμοποιείται διεθνώς γι’ αυτό
τον τύπο κράματος, προέρχεται από τα
σύμβολα των μετάλλων που περιέχει
(Ni-Ti) και τα αρχικά του εργαστηρίου
όπου κατασκευάστηκε (NOL). Στην
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οδοντιατρική χρησιμοποιήθηκε για πρώ-
τη φορά το 1971, για την κατασκευή ορ-
θοδοντικών συρμάτων, από τους Andre -
asen και Hilleman23. Αυτοί διαπίστωσαν
ότι τα σύρματα από Nitinol παρουσιάζαν
μεγαλύτερη αντοχή στη διάβρωση σε σύ-
γκριση με τα σύρματα από ανοξείδωτο
χάλυβα. Το πρώτο ενδοδοντικό εργα-
λείο χειρός από Ni-Ti κατασκευάστηκε
από τους Walia και συν. το 198824, οι
οποίοι παρατήρησαν τη μεγαλύτερη ελα-
στικότητα αυτών των εργαλείων σε σχέ-
ση με τα εργαλεία από ανοξείδωτο χά-
λυβα. Το 1992, για πρώτη φορά, χρησι-
μοποιήθηκαν ρίνες τύπου Κ από Ni-Ti
από φοιτητές στην Οδοντιατρική Σχολή
της Νότιας Καρολίνας9. Έκτοτε κατα-
σκευάστηκε και μελετήθηκε μεγάλος
αριθμός από ενδοδοντικά εργαλεία, που
προσέφεραν αρκετές γνώσεις για τις
ιδιότητες του κράματος και τη συμπερι-
φορά των συγκεκριμένων εργαλείων μέ-
σα στους ριζικούς σωλήνες. 
Το κράμα που χρησιμοποιείται συνήθως
στην κατασκευή ενδοδοντικών εργαλεί-
ων είναι ένα κράμα ίσων ποσοτήτων
ατόμων νικελίου και τιτανίου, ενωμένων
με ομοιοπολικούς δεσμούς, και με μικρή
ποσότητα ατόμων κοβαλτίου. Το κράμα
αυτό αναφέρεται ως 55-Nitinol και έχει
σύσταση κατά βάρος: 52-53,3% Ni, 45%
Ti και 1,5-3% Co25. Οι έρευνες για τον
ακριβή προσδιορισμό της σύστασης του
κράματος των ενδοδοντικών εργαλείων
είναι περιορισμένες26-28. Πιο συγκεκρι-
μένα, σε μια πρόσφατη ερευνητική ερ-
γασία, οι Zinelis και συν.28 παρουσίασαν
λεπτομερή αποτελέσματα όσον αφορά
τη στοιχειακή σύνθεση διαφόρων σύγ-
χρονων μηχανοκινούμενων εργαλείων
Ni-Ti. Κατατάσσουν τα εργαλεία σε 4
κατηγορίες, με βάση την κατά βάρος συ-
γκέντρωση του Ni. Το Hyflex X-file εμ-
φάνισε την μικρότερη συγκέντρωση
(52,1%), ακολουθούμενο από τα
ProTaper, Profile, Liberator και K3, με
συγκεντρώσεις 54,2-54,7%. Πιο υψηλές
τιμές είχαν τα Hero642, NRT και
Ergoflex (55,4-55,5%), ενώ τις υψηλότε-
ρες συγκεντρώσεις σε Ni παρουσίαζαν
τα EndoSequence και Flexmaster, με τι-

μές 56% και 56,2%, αντίστοιχα. 
Το κράμα Ni-Ti διαθέτει ορισμένες ξε-
χωριστές ιδιότητες, οι οποίες προσδί-
δουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στα ερ-
γαλεία που είναι κατασκευασμένα από
αυτό. Χαρακτηριστικότερη είναι η ιδιό-
τητα της μνήμης σχήματος (shape-
memory effect), η οποία αναφέρεται
στην επαναφορά στο αρχικό του σχήμα
ύστερα από πλαστική παραμόρφωση,
κάτω από διάφορες προϋποθέσεις. Η
ιδιότητα αυτή οφείλεται στη μεταβολή
της κρυσταλλικής δομής του κράματος
μεταξύ δύο φάσεων (μαρτενσίτη και
ωστενίτη), η οποία συμβαίνει όταν μετα-
βάλλεται η θερμοκρασία ή όταν το κρά-
μα παραμορφώνεται. Το εύρος θερμο-
κρασιών στο οποίο παρατηρούνται οι
κρυσταλλικές μεταβολές εξαρτάται από
τη σύνθεση του κράματος, την κατεργα-
σία κατά την κατασκευή και τη θερμική
του επεξεργασία29. Η παραμόρφωση
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 7-8% του
γραμμικού μήκους του κράματος, ώστε
να είναι δυνατό να ανακτηθεί το αρχικό
σχήμα30. Άλλη μια ιδιότητα του συγκε-
κριμένου κράματος είναι η υπερελαστι-
κότητα (super-elasticity), η οποία ορίζε-
ται ως η ικανότητα πλήρους επαναφοράς
της φαινομενικά μη αναστρέψιμης και
εκτεταμένης παραμόρφωσης που συμ-
βαίνει σε ορισμένο εύρος τάσης. Στα
υπερελαστικά υλικά, η παραμόρφωση
αυτή είναι αναστρέψιμη31.
Αν και οι παραπάνω ιδιότητες θεωρού-
νται χαρακτηριστικές για το κράμα Ni-
Ti, μέχρι σήμερα δεν έχει αποδειχθεί
ερευνητικά ότι και τα εργαλεία Ni-Ti
όντως τις εμφανίζουν. Αντιθέτως, σε
πρόσφατη ερευνητική εργασία, οι
Zinelis και συν.28 αμφισβητούν το κατά
πόσο διαθέτουν τα εργαλεία τις συγκε-
κριμένες ιδιότητες και το εάν αυτές μπο-
ρούν να ενεργοποιηθούν στις κλινικές
συνθήκες. 
Το κράμα εμφανίζει επίσης χαμηλό μέ-
τρο ελαστικότητας32, περίπου 1/4 με 1/5
από το αντίστοιχο του ανοξείδωτου χά-
λυβα, το οποίο εκφράζει την αντίσταση
ενός υλικού στις δυνάμεις παραμόρφω-
σης μέσα στα όρια της ελαστικής του πε-

ριοχής, καθώς και πολύ χαμηλότερο ση-
μείο διαρροής32 (Πίνακας 1). Ίσως εκεί
να οφείλονται τα αυξημένα ποσοστά
αστοχίας κατά τη διάρκεια της χημικο-
μηχανικής επεξεργασίας. Το κράμα χα-
ρακτηρίζεται επίσης, από υψηλή βιοσυμ-
βατότητα και αντίσταση στη διάβρωση33.
Η συμπεριφορά, τόσο του κράματος34-36

όσο και των αντίστοιχων ενδοδοντικών
εργαλείων37-39, έχει μελετηθεί σε διάφο-
ρα διαλύματα διακλυσμών και έχει δια-
πιστωθεί σημαντική αντοχή στη διάβρω-
ση.

Μορφολογικά χαρακτηριστικά εργαλείων
Ni-Ti 
Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και η
επιφάνεια των εργαλείων από Ni-Ti πα-
ρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και
έχουν αποτελέσει αντικείμενο αρκετών
ερευνητικών εργασιών. Τα εργαλεία Ni-
Ti εμφανίζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστι-
κά στο σχεδιασμό και τη γεωμετρία
τους, τα οποία επηρεάζουν τόσο τον τρό-
πο συμπεριφοράς τους κατά τη χημικο-
μηχανική επεξεργασία όσο και την πιθα-
νότητα θραύσης τους40-44.
Υπάρχουν ενδείξεις ότι το μέγεθος των
εργαλείων σχετίζεται με την πιθανότητα
αστοχίας. Εργαλεία μεγάλου μεγέθους
φαίνεται να οδηγούνται σε υψηλότερο
ποσοστό σε θραύση από κόπωση41. Όσο
αυξάνεται η διάμετρος της διατομής
τους τόσο μειώνεται η αντοχή τους στη
θραύση από κόπωση43. Άλλες ερευνητι-
κές εργασίες συσχέτισαν το μέγεθος και
την κωνικότητα των εργαλείων με την
αντοχή στην κόπωση. Σύμφωνα με αυ-
τές, όσο αυξανόταν το μέγεθος και η κω-
νικότητα των εργαλείων τόσο ταχύτερα
αυτά αστοχούσαν45. Στο ίδιο συμπέρα-
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Πίνακας 1

Μηχανικές ιδιότητες
υλικών κατασκευής

ενδοδοντικών εργαλείων

Υλικό
Μέτρο

ελαστικότητας
(GPa)

Σημείο
διαρροής 0,1%

(MPa)

Ανοξείδωτος
χάλυβας

Ni-Ti

200,6

42,1

1.372

193



σμα κατέληξαν και οι Yao και συν.44, οι
οποίοι διαπίστωσαν ότι εργαλεία μεγα-
λύτερης κωνικότητας εμφανίζουν μικρό-
τερη αντοχή στη θραύση. Παρόμοια
ήταν και τα αποτελέσματα των Ullmann
και συν.43, σύμφωνα με τους οποίους τα
εργαλεία μεγάλου μεγέθους είναι πιο
επιρρεπή στη θραύση από κόπωση σε
σύγκριση με μικρότερα εργαλεία.
Το σχήμα της διατομής επηρεάζει επί-
σης τον τρόπο με τον οποίο κατανέμο-
νται στα εργαλεία οι τάσεις. Σε εργα-
λεία με διατομή σχήματος Υ (Profile) οι
τάσεις συγκεντρώνονται στις αύλακες,
ενώ σε εργαλεία με τριγωνική διατομή
(ProTaper) αποδείχθηκε ότι η κατανομή
των τάσεων είναι ομοιόμορφη, οπότε η
αντοχή τους είναι μεγαλύτερη, αλλά η
ελαστικότητά τους μειωμένη46. Οι Schä -
fer και συν.26, εξετάζοντας την αντοχή
στην κάμψη διαφορετικών ομάδων ερ-
γαλείων, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι
εργαλεία ιδίου σχήματος διατομής με
μεγαλύτερο μέγεθος ή κωνικότητα είναι
λιγότερα εύκαμπτα σε σχέση με αντί-
στοιχα μικρότερου μεγέθους ή κωνικό-
τητας.
Σε έρευνες που μελέτησαν την επιφά-
νεια καινούργιων εργαλείων από Ni-Ti
καταγράφηκαν επιφανειακές ατέλειες
και μικρορωγμές, οι οποίες οφείλονται
στον τρόπο κατασκευής40,47. Ο σύγχρο-
νος τρόπος κατασκευής φαίνεται ότι
οδηγεί σε τέτοιες διαφορές και μικροα-
νωμαλίες στα εργαλεία, οι οποίες ίσως
να αποτελούν υπόστρωμα για περαιτέρω
καταπόνησή τους κατά τη διάρκεια της
κλινικής χρήσης17,19. Γι’ αυτούς τους λό-
γους, έχουν προταθεί κατά καιρούς διά-
φορες τροποποιήσεις όσον αφορά την
επιφάνεια των εργαλείων. Οι Lee και
συν.48 έχουν προτείνει την εμφύτευση ιό-
ντων βορίου. Οι Rapisarda και συν.49

πρότειναν την εμφύτευση ιόντων αζώ-
του, η οποία οδήγησε σε αύξηση της
αντοχής των εργαλείων, και οι Pelletier
και συν.50 αναφέρουν ότι η εμφύτευση
ιόντων αργού μπορεί να αυξήσει την
αντοχή τους στην καταπόνηση. Η ηλε-
κτρολείανση αποτελεί μία ακόμα επιφα-
νειακή επεξεργασία που έχει προταθεί

για τη βελτίωση της εξωτερικής τους επι-
φάνειας51.

Αξιολόγηση παραγόντων
που αφορούν τον τρόπο
χρήσης των εργαλείων 
Ni-Ti
Ανατομία του ριζικού σωλήνα
Η γωνία και η ακτίνα της κάμψης του ρι-
ζικού σωλήνα καταγράφονται σε πολλές
ερευνητικές εργασίες ως παράγοντες
που επηρεάζουν τη θραύση των εργαλεί-
ων52-56. Η πιθανότητα θραύσης αυξάνε-
ται κατά τη χημικομηχανική επεξεργα-
σία κεκαμμένου ριζικού σωλήνα όσο με-
γαλύτερη είναι η γωνία της κάμψης του
και όσο μικρότερη η ακτίνα της45,42,57.
Σύμφωνα με τους Zelada και συν.53 και
τους Martin και συν.55, σε ριζικούς σω-
λήνες με γωνία κάμψης μεγαλύτερη από
30° παρατηρήθηκε θραύση εργαλείων
κατά τη χρήση τους σε εξαχθέντες γομ-
φίους. 
Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι και το
εύρος του ριζικού σωλήνα επηρεάζει ση-
μαντικά τις τάσεις και τις ροπές που
ασκούνται στα εργαλεία κατά τη χρήση
τους58. Γι’ αυτό το λόγο, πολλοί ερευνη-
τές59,60 προτείνουν τη διεύρυνση των
στομίων των ριζικών σωλήνων πριν την
επεξεργασία τους με μηχανοκινούμενα
εργαλεία, καθώς και τη διαμόρφωση
μιας σωστής κοιλότητας διάνοιξης. Οι
συγκεκριμένες ενέργειες διασφαλίζουν
την αβίαστη είσοδο του μικροεργαλείου
μέχρι το ακρορρίζιο ώστε να μην ασκού-
νται μεγαλύτερες τάσεις σε αυτό, κάτι
που επηρεάζει και το μηχανισμό θραύ-
σης του61.

Κινητήρες
Τα ερευνητικά δεδομένα όσον αφορά
την επίδραση που ασκεί το είδος του κι-
νητήρα στο ενδεχόμενο αστοχίας των
εργαλείων δεν συγκλίνουν. Ενώ ο
Gambarini62-64 προτείνει τη χρήση μοτέρ
ενδοδοντίας με χαμηλή ροπή στρέψης,
ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος θραύσης των
εργαλείων, οι Yared και συν.65, σε μια
έρευνα στην οποία συνέκριναν έναν κι-

νητήρα κινούμενο με αέρα, χωρίς δυνα-
τότητα ελέγχου της ροπής, με έναν ηλε-
κτρικό κινητήρα ελέγχου υψηλών και
χαμηλών ροπών, δεν παρατήρησαν δια-
φορές ως προς τη συχνότητα θραύσης
των εργαλείων. 
Ένα άλλος παράγοντας που απασχόλη-
σε τους ερευνητές είναι ο έλεγχος του
μεγέθους της ροπής που ασκείται στο
εργαλείο κατά την επεξεργασία του ριζι-
κού σωλήνα. Δεν παρατηρήθηκε διαφο-
ρά στη συχνότητα θραύσης των εργαλεί-
ων με τη χρήση κινητήρων χαμηλών ρο-
πών σε σχέση με αντίστοιχους υψηλών
ροπών, όταν η χρήση τους γινόταν από
έμπειρο κλινικό64-67. Υπάρχει επίσης
μια ερευνητική εργασία που κατέληξε
στο συμπέρασμα ότι σε περιπτώσεις με
έντονες κάμψεις του ριζικού σωλήνα,
και όταν τα εργαλεία χρησιμοποιούνται
από κλινικούς χωρίς εμπειρία68, είναι
προτιμότερο να χρησιμοποιούνται κινη-
τήρες με έλεγχο ροπών σε χαμηλότερα
επίπεδα από τα όρια θραύσης των εργα-
λείων. Με βάση τα σύγχρονα ερευνητικά
δεδομένα, αν και η ροπή που ασκείται
σε ένα περιστρεφόμενο εργαλείο συνδέ-
εται με το μηχανισμό θραύσης του, δεν
αποδεικνύεται ότι αυτή μπορεί να ελεγ-
χθεί κατά την κλινική πράξη. Φαίνεται
ότι άλλοι παράγοντες παίζουν πιο καθο-
ριστικό ρόλο66-68.
Η ταχύτητα περιστροφής των εργαλείων
και ο βαθμός επίδρασής της στην πιθα-
νότητα παραμόρφωσης ή θραύσης τους
έχει επίσης απασχολήσει πολλές ερευ-
νητικές εργασίες, αλλά ούτε και εδώ
υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των ερευνη-
τών. Κατά τους Pruett και συν.52, η ταχύ-
τητα περιστροφής δεν σχετίζεται με την
αντοχή των εργαλείων στη θραύση.
Αντίθετα, άλλοι ερευνητές69,70 υποστη-
ρίζουν ότι η πιθανότητα θραύσης αυξά-
νεται σε αυξημένες ταχύτητες περιστρο-
φής. Σύμφωνα με τους Daugherty και
συν.71, τα μηχανοκινούμενα εργαλεία
πρέπει να χρησιμοποιούνται με ταχύτη-
τα περιστροφής 350 rpm, διότι σε αυτή
την ταχύτητα παρατηρήθηκαν στατιστι-
κώς σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά
αστοχίας απ’ ό,τι σε εργαλεία που χρη-
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σιμοποιήθηκαν σε μικρότερη ταχύτητα
(150 rpm). Ενώ, κατά τους Zelada και
συν.53, όσο μικρότερη είναι η ταχύτητα
περιστροφής τόσο μειώνεται η πιθανό-
τητα θραύσης, πάντοτε όμως σε σχέση
με την κάμψη του ριζικού σωλήνα, που
από τη συγκεκριμένη ερευνητική ομάδα
θεωρείται ο πιο σημαντικός παράγο-
ντας. Τα διαφορετικά αποτελέσματα
των ερευνών θα μπορούσαν να αποδο-
θούν στη χρήση διαφορετικών συστημά-
των εργαλείων στις διάφορες έρευνες,
αλλά και σε διαφορές ως προς τη μεθο-
δολογία, αφού τα υπό εξέταση εργαλεία
έχουν χρησιμοποιηθεί άλλα σε εξαχθέ-
ντα δόντια71, άλλα σε ομοιώματα ριζι-
κών σωλήνων69, καθώς και σε μεταλλι-
κούς ριζικούς σωλήνες52.  

Τεχνική παρασκευής του ριζικού σωλήνα
Η τεχνική που χρησιμοποιείται για τη
χημικομηχανική επεξεργασία και το κα-
τά πόσο αυτή επηρεάζει την ασφαλή
χρήση των περιστρεφόμενων εργαλείων
Ni-Ti έχει αποτελέσει αντικείμενο συζή-
τησης και έρευνας. Η τεχνική crown-
down, κατά την οποία γίνεται διαδοχική
κωνική διεύρυνση από το αυχενικό προς
το ακρορριζικό τριτημόριο του ριζικού
σωλήνα, θεωρείται πιο ασφαλής από την
κωνική διεύρυνση (step-back)70. Πιο συ-
γκεκριμένα, στη μελέτη των Blum και
συν.70 έγινε επεξεργασία των ριζικών
σωλήνων με περιστρεφόμενα εργαλεία
Ni-Ti, με τεχνικές crown-down και step-
back, και οι ερευνητές κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι κατά την crown-down οι
τιμές των κάθετων δυνάμεων και της ρο-
πής στρέψης ήταν μικρότερες και ότι η
συνολική επιφάνεια του εργαλείου που
έρχεται σε επαφή με την οδοντίνη είναι
πιο μικρή, στα αρχικά στάδια της παρα-
σκευής. Αυτό οδηγεί σε μειωμένη πιθα-
νότητα θραύσης των εργαλείων, στη συ-
γκεκριμένη τεχνική.
Επιπλέον παρατηρήθηκε ότι, κατά την
παρασκευή των ριζικών σωλήνων με πε-
ριστρεφόμενα εργαλεία, αν προηγηθεί
αρχική επεξεργασία με εργαλεία χειρός
επηρεάζεται η συχνότητα θραύ-
σης56,72,73. Πιο συγκεκριμένα, στις μελέ-

τες των Patino και συν.56 και των Roland
και συν.72, με τη διεύρυνση του ακρορρι-
ζικού τριτημορίου με εργαλεία χειρός,
πριν τη χρήση μηχανοκινούμενων εργα-
λείων Ni-Ti σε κεκαμμένους ριζικούς
σωλήνες εξαχθέντων γομφίων, το ποσο-
στό αστοχίας των εργαλείων μειώθηκε
σημαντικά. 

Χημικοί παράγοντες
Τα ενδοδοντικά εργαλεία χρησιμοποι-
ούνται πάντα σε συνδυασμό με υγρά
διακλυσμών και παράγοντες χήλησης. Η
επίδραση αυτών των υγρών στις ιδιότη-
τες των εργαλείων και η συμβολή τους
στη χημική καταπόνηση έχουν μελετηθεί
σε διάφορες ερευνητικές εργασίες. Σύμ-
φωνα με τα αποτελέσματα της εργασίας
των Haikel και συν.74, οι μηχανικές ιδιό-
τητες εργαλείων Ni-Ti δεν επηρεάστη-
καν μετά την παραμονή τους σε διάλυμα
2,5% υποχλωριώδους νατρίου επί 12 και
48 ώρες. Σε παρόμοια αποτελέσματα
κατέληξαν και οι O’Hoy και συν.38 μετά
την παρατήρηση εργαλείων που είχαν
εμβαπτισθεί σε διάλυμα 1% υποχλωριώ-
δους νατρίου επί 15 λεπτά ανά κύκλο,
και μέχρι δέκα κύκλους συνολικά. Επί-
σης, έχει παρατηρηθεί ότι διάβρωση με
βελονισμούς ή σχισμοειδής διάβρωση
δεν συμβαίνει σε εργαλεία Ni-Ti σε διά-
λυμα 5,25% υποχλωριώδους νατρίου και
17% R-EDTA. Αυτό αποδόθηκε στη δη-
μιουργία παθητικού στρώματος που
προστατεύει την επιφάνεια των εργαλεί-
ων39. 
Τέλος, υπάρχουν έρευνες που έχουν με-
λετήσει και το ρόλο των γλυσχραντικών
παραγόντων στον τρόπο χρήσης των ερ-
γαλείων75,76. Πιο συγκεκριμένα, στη με-
λέτη των Peters και συν.75 παρατηρήθη-
κε σημαντική μείωση στις ροπές στρέ-
ψης όταν τα μηχανοκινούμενα εργαλεία
χρησιμοποιήθηκαν σε υγρό περιβάλλον,
με τα διαλύματα να υπερτερούν έναντι
των παραγόντων χήλησης υπό μορφή
πάστας. Σε παρόμοια συμπεράσματα
κατέληξαν και οι Boessler και συν.76, οι
οποίοι συνιστούν τη χρήση των εργαλεί-
ων πάντα σε υγρό περιβάλλον.

Αποστείρωση
Το κράμα Ni-Ti έχει την ιδιότητα να επι-
στρέφει στο αρχικό του σχήμα μετά από
θέρμανση σε συγκεκριμένη θερμοκρα-
σία29. Γι’ αυτό, η πιθανή επίδραση της
αποστείρωσης στη συχνότητα θραύσης
των εργαλείων έχει αποτελέσει αντικεί-
μενο συζήτησης και έρευνας. Οι Mize
και συν.77 αναφέρουν ότι η αποστείρωση
δεν επηρεάζει το χρόνο χρήσης των ερ-
γαλείων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα
της εργασίας των Yared και συν.14, δεν
παρατηρήθηκε μείωση στον αριθμό των
περιστροφών που απαιτούνται για τη
θραύση εργαλείων Profile μετά την απο-
στείρωση σε κλίβανο ξηράς. Παρόμοια
αποτελέσματα ανακοίνωσαν και οι Hilt
και συν.78, που επίσης δεν παρατήρησαν
στατιστικά σημαντικές μεταβολές στις
μηχανικές ιδιότητες των εργαλείων μετά
από αποστείρωση. Οι Rapisarda και
συν.79, ύστερα από αποστείρωση σε αυ-
τόκαυστο, παρατήρησαν μεταβολές στην
επιφάνεια των εργαλείων και ελάττωση
της κοπτικής τους ικανότητας, γεγονός
που ενδέχεται να επηρεάσει στη συνέ-
χεια την πιθανότητα θραύσης τους, αν
και η εν λόγω συσχέτιση δεν αποδει-
κνύεται ερευνητικά. 
Από αυτά τα ερευνητικά δεδομένα θα
μπορούσε να συμπεράνει κανείς ότι η
αποστείρωση δεν φαίνεται να επηρεάζει
άμεσα το ενδεχόμενο θραύσης των ερ-
γαλείων στην κλινική πράξη.

Εμπειρία του κλινικού
Η εξάσκηση και η εμπειρία του επεμβαί-
νοντος αποτελεί καταλυτικό παράγοντα
για τη συχνότητα θραύσης των εργαλεί-
ων Ni-Ti65,80. Σύμφωνα με τους Blum και
συν.70, όταν η επεξεργασία γίνεται από
φοιτητές που δεν διαθέτουν κλινική
εμπειρία στη χρήση μηχανοκινούμενων
εργαλείων, οι δυνάμεις που εφαρμόζο-
νται έχουν μεγάλο εύρος διακύμανσης,
επηρεάζοντας έτσι σημαντικά τη φθορά
που υφίστανται τα εργαλεία. Οι Yared
και συν.65,80 επιβεβαίωσαν το σημαντικό
ρόλο της προκλινικής εξάσκησης με μη-
χανοκινούμενα εργαλεία για την αποφυ-
γή συμβαμάτων όπως η θραύση. Τέλος,
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οι Parashos και συν.4 καταγράφουν την
εμπειρία του επεμβαίνοντος και την
άσκηση υπερβολικών ακρορριζικών δυ-
νάμεων κατά την παρασκευή ριζικού
σωλήνα ως τους σημαντικότερους παρά-
γοντες που επηρεάζουν τα ποσοστά
θραύσης των εργαλείων Ni-Ti.

Χρόνος χρήσης
Το πόσες φορές έχει χρησιμοποιηθεί
ένα περιστρεφόμενο εργαλείο και το πό-
σους ριζικούς σωλήνες έχει παρασκευά-
σει αποτελούν αντικείμενο πολλών
ερευνητικών εργασιών, αφού θεωρού-
νται παράγοντες που ενδεχομένως σχε-
τίζονται με τη συχνότητα θραύσης του.
Ως μέτρο πρόληψης, έχει προταθεί από
τις κατασκευάστριες εταιρείες11 να αντι-
καθίστανται τα εργαλεία μετά τη χρήση
τους σε περιορισμένο αριθμό δοντιών,
διότι συνήθως θραύονται χωρίς να έχουν
εμφανιστεί εκ των προτέρων σημεία πα-
ραμόρφωσης,. Στη βιβλιογραφία, όμως,
δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς τον ανώ-
τατο αριθμό χρήσης των μηχανοκινούμε-
νων εργαλείων. Υπάρχει πρόταση για
απόρριψη των εργαλείων ύστερα από
μία χρήση81,82. Άλλοι ερευνητές υποστη-
ρίζουν ότι είναι ασφαλής η χρήση τους
για την παρασκευή 4 γομφίων14 και άλ-
λοι έως και σε 10 δόντια11. Σε μελέτη
στην οποία αξιολογήθηκε η αντοχή ερ-
γαλείων στη θραύση, μετά την παρα-
σκευή 10 γομφίων με κεκαμμένους ριζι-
κούς σωλήνες, διαπιστώθηκε στατιστικά
σημαντική μείωση της αντοχής συγκριτι-
κά με καινούργια εργαλεία και προτά-
θηκε η γρήγορη αντικατάστασή τους83.
Σε άλλη ερευνητική εργασία4, που εξέ-
τασε ένα σύνολο σπασμένων εργαλείων
γνωρίζοντας το πόσες φορές είχαν χρη-
σιμοποιηθεί, διαπιστώθηκε ότι δεν μπο-
ρεί να καθοριστεί ένας ασφαλής ανώτα-
τος αριθμός, αφού σημαντικό ποσοστό
εργαλείων έσπασε κατά την πρώτη χρή-
ση τους. Οι Spanaki-Voreadi και συν.21

αναφέρουν επίσης, με βάση την εξέταση
σπασμένων εργαλείων ύστερα από κλι-
νική χρήση, ότι ο μηχανισμός θραύσης
των περιστρεφόμενων εργαλείων σχετί-
ζεται ελάχιστα με το πόσες φορές έχουν

χρησιμοποιηθεί, αφού τα εργαλεία
θραύονται σε υψηλότερο ποσοστό εξαι-
τίας του μηχανισμού υπερφόρτισης και
όχι λόγω κόπωσης του μετάλλου από
επαναλαμβανόμενη κυκλική φόρτιση.
Με βάση τα αποτελέσματα αυτών των
ερευνών, είναι αδύνατο να καταλήξουμε
σε σαφή συμπεράσματα όσον αφορά τη
διάρκεια χρήσης των εργαλείων και το
ρόλο που παίζει αυτή στο μηχανισμό
θραύσης τους.

Μέτρα για την πρόληψη
της θραύσης

Από τη βιβλιογραφία δεν μπορούμε να
εξαγάγουμε ομόφωνα συμπεράσματα
σχετικά με τις παραμέτρους και το βαθ-
μό επίδρασης της καθεμιάς στην πιθανό-
τητα αστοχίας των μηχανοκινούμενων
εργαλείων Ni-Τi στην κλινική πράξη.
Ωστόσο, με βάση τις περισσότερες ερευ-
νητικές εργασίες, θα μπορούσε να κατα-
λήξει κανείς σε ορισμένα μέτρα πρόλη-
ψης ώστε να αποτρέπεται κατά το δυνα-
τόν η θραύση των εργαλείων.
Ο κλινικός οφείλει να γνωρίζει τις μηχα-
νικές ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά
του συστήματος μηχανοκινούμενων ερ-
γαλείων που σκοπεύει να χρησιμοποιή-
σει, καθώς και τις ιδιαιτερότητες και
τους περιορισμούς στη χρήση του εκά-
στοτε συστήματος, αφού τόσο οι ιδιότη-
τες του κράματος όσο και ο σχεδιασμός
του εργαλείου παίζουν σημαντικό ρόλο
στον τρόπο θραύσης του41-44.
Οι παράγοντες που αφορούν την ανατο-
μία του ριζικού σωλήνα, όπως η γωνία
και η ακτίνα κάμψης, αλλά και το εύρος
του, σχετίζονται με τους μηχανισμούς
θραύσης των εργαλείων42-56. Επομένως,
σε κάθε περιστατικό θα ήταν σκόπιμο να
προηγείται μια σωστή ακτινογραφική
αξιολόγηση, ώστε να υπάρχουν πληρο-
φορίες σχετικά με τις ανατομικές ιδιαι-
τερότητες που καλείται να αντιμετωπί-
σει ο κλινικός. 
Η τεχνική της παρασκευής του ριζικού
σωλήνα διαπιστώθηκε ότι και αυτή επι-
δρά στους μηχανισμούς θραύσης56,70,72.
Αρχικά, λοιπόν, θεωρείται απαραίτητη

μια σωστή κοιλότητα διάνοιξης και η δι-
εύρυνση του αυχενικού τριτημορίου των
ριζικών σωλήνων59,60, ώστε να γίνεται
απρόσκοπτα η είσοδος των εργαλείων
μέχρι το ακρορρίζιο και να μην ασκού-
νται υπέρμετρες τάσεις σε αυτά61. Επί-
σης, θεωρείται σκόπιμο να εφαρμόζεται
η τεχνική crown-down για την επεξεργα-
σία των σωλήνων, με εφαρμογή της ελά-
χιστης δυνατής κάθετης δύναμης70, και
πριν τη χρήση των περιστρεφόμενων ερ-
γαλείων να έχει γίνει διεύρυνση του ρι-
ζικού σωλήνα μέχρι το ακρορρίζιο με
εργαλεία χειρός μέχρι ορισμένο νούμε-
ρο56,72,73.
Το περιβάλλον του ριζικού σωλήνα θα
πρέπει να διατηρείται πάντα υγρό κατά
τη χρήση περιστρεφόμενων εργαλεί-
ων75,76 και αυτά πρέπει να καθαρίζονται
καλά, ώστε να απομακρύνονται τα προ-
σκολλημένα οδοντινικά υπολείμματα,
που όπως ήδη αναφέρθηκε15-19 ενδεχο-
μένως σχετίζονται με τους μηχανισμούς
θραύσης. 
Η παρατήρηση των εργαλείων πριν την
είσοδό τους στο ριζικό σωλήνα θεωρεί-
ται απαραίτητη, για την ανίχνευση ση-
μείων φθοράς και παραμόρφωσης. Αυτά
τα εργαλεία δεν πρέπει να χρησιμοποι-
ούνται περαιτέρω, για την αποφυγή πι-
θανής επακόλουθης θραύσης. 
Τέλος, αφού με βάση τα ερευνητικά δε-
δομένα4,65,80 διαπιστώθηκε ότι η κατάλ-
ληλη εκπαίδευση και η εμπειρία του
επεμβαίνοντος μειώνουν τη συχνότητα
θραύσης, είναι απαραίτητο να έχει
προηγηθεί σταδιακή εξάσκηση πριν τη
χρήση αυτών των εργαλείων σε ασθε-
νείς. 

Συμπεράσματα

Η θραύση ενός ενδοδοντικού μικροερ-
γαλείου κατά τη χημικομηχανική επε-
ξεργασία αποτελεί ιατρογενές σύμβαμα
που ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά
την πρόγνωση της ενδοδοντικής θερα-
πείας. Αυτή η αστοχία θεωρείται ότι
επηρεάζεται από μια πληθώρα παραγό-
ντων, οι οποίοι σχετίζονται με τις φυσι-
κές ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του
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υλικού κατασκευής, καθώς και με το
σχεδιασμό των ενδοδοντικών μικροερ-
γαλείων. Για τον προσδιορισμό των πα-
ραγόντων αυτών έχουν γίνει μελέτες υπό
ποικίλες εργαστηριακές συνθήκες, αλλά
με αντικρουόμενα αποτελέσματα, λόγω
του διαφορετικού σχεδιασμού των ερευ-
νών, που ενδέχεται να μην αποτυπώνουν
τις πραγματικές συνθήκες εργασίας των
μικροεργαλείων κατά την κλινική πράξη
στο στόμα. Επίσης, διάφορες έρευνες
έχουν αξιολογήσει εργαλεία που αστό-
χησαν στην κλινική πράξη, χωρίς πληρο-
φορίες για τον αριθμό των χρήσεων πριν
τη θραύση. 
Αν και δεν μπορούμε να καταλήξουμε
σε ξεκάθαρα συμπεράσματα για την επί-
δραση του κάθε παράγοντα στους μηχα-
νισμούς αστοχίας των εργαλείων, η γνώ-
ση και κατανόηση των παραγόντων αυ-
τών θεωρείται απαραίτητη. Είναι απα-
ραίτητο ο κλινικός να τους γνωρίζει, έτσι
ώστε να κάνει σωστή χρήση των εργα-
λείων για την αποφυγή συμβαμάτων.
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Περίληψη
Η στενή ανατομική σχέση και τα κοινά χαρακτηριστικά του οδο-
ντικού πολφού και των περιοδοντικών ιστών ευθύνονται για την
εμφάνιση αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους. Οι αλληλεπιδράσεις
αυτές καθίστανται εφικτές λόγω της ύπαρξης οδών επικοινωνίας,
συγκεκριμένα των οδοντινοσωληναρίων, των παράπλευρων ριζι-
κών σωλήνων και του ακρορριζικού τρήματος.
Η επίπτωση της πολφικής βλάβης στην έναρξη και εξέλιξη των
περιοδοντικών βλαβών, αλλά και στην επούλωση των περιοδο-
ντικών ιστών έχει απασχολήσει σημαντικό αριθμό μελετών, η συ-
ντριπτική πλειονότητα των οποίων κατέδειξε ότι η επούλωση
εξαρτάται πρωτίστως από την ακεραιότητα του περιοδοντίου και
το ιστορικό περιοδοντικής νόσου. Η κλινική σημασία της επίδρα-
σης της  περιοδοντικής νόσου στην πολφική βλάβη έχει μάλλον
υπερεκτιμηθεί, ενώ η περιοδοντική θεραπεία έχει αμελητέα επί-
δραση στον πολφό, εφ’ όσον διατηρείται η ακεραιότητα των τρο-
φοφόρων αγγείων του ακρορριζικού τρήματος.
Στη διάγνωση της πρωτογενούς αιτίας των ενδοπεριοδοντικών
βλαβών συμβάλλει η κλινική και ακτινολογική εξέταση, καθώς
και οι δοκιμασίες ζωτικότητας του πολφού, τα ευρήματα των
οποίων θα πρέπει να αξιολογούνται με προσοχή. Από θεραπευ-
τική άποψη, καθοριστική σημασία για την επιλογή της κατάλλη-
λης αντιμετώπισης έχει επίσης ο διαγνωστικός καθορισμός της
πρωτογενούς βλάβης. Οι αληθείς συνδυασμένες ενδοπεριοδοντι-
κές βλάβες απαιτούν συνδυαστική θεραπεία, ενώ η πρόγνωσή
τους εξαρτάται από τη βαρύτητα της περιοδοντικής νόσου.
Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η παρουσίαση σημεί-
ων ιδιαίτερου κλινικού ενδιαφέροντος όσον αφορά τη διάγνωση
και τη θεραπευτική αντιμετώπιση των ενδοπεριοδοντικών βλα-
βών. 

Summary
Clinical considerations on diagnosis and management of en-
dodontic-periodontal lesions

K. Vavetsi*, G. Kodovazenitis**, V. Panis***

The close relationship between the dental pulp and the periodontium is
responsible for pathologic interactions occurring between these tissue
compartments. These interactions occur by means of communication
pathways, namely the dentinal tubules, lateral and accessory canals and
the apical foramen. 
The influence of endodontic lesion on the initiation and progression of pe-
riodontal lesions, as well as on the healing of periodontal tissues following
periodontal therapy, either in the form of repair or regene ration, has been
the subject of several studies. The overwhelming majority of studies have
demonstrated that the potential of pulpal pathosis to impair healing de-
pends primarily on the integrity and/or previous disease history of the peri-
odontium. The impact of periodontal disease and periodontal therapy on
the dental pulp has also been extensively studied. However, it can be con-
cluded that the clinical significance of the relationship between periodon-
tal disease and the dental pulp has been exaggerated in the past and current
dental literature. The effect of periodontal therapy on the pulp is negligible
as long as the vascular supply is maintained through the apical foramen.
The detection of the primary cause of endodontic-periodontal lesions is
critical to a proper diagnosis. Clinical and radiographic e xamination and
pulp vitality testing are imperative for achieving a correct diagnosis and d-
ifferentiating between an endodontic and periodontal primary cause.
From a therapeutic point of view, the choice of the appropriate treatment
is also related to the primary cause. However, true combined endo-peri-
odontic lesions usually have a more guarded prognosis depending on the
severity of periodontal disease and the efficacy of periodontal therapy. 
The aim of this review is to present considerations of special clinical in-
terest regarding the diagnosis and treatment of endodontic-periodontal
lesions, which remain a challenge to the clinician. 
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Εισαγωγή
Η στενή ανατομική σχέση και τα κοινά
βιολογικά χαρακτηριστικά του οδοντι-
κού πολφού και του περιοδοντίου ευθύ-
νονται για την εμφάνιση αλληλεπιδρά-
σεων μεταξύ των δύο αυτών ανατομικών
χώρων, τόσο σε συνθήκες υγείας όσο και
σε συνθήκες φλεγμονής και νόσου1.  
Αν και η πρώτη περιγραφή αυτών των
αλληλεπιδράσεων, οι οποίες οδηγούν
στην εμφάνιση παθολογικών εκδηλώσε-
ων, έγινε το 1964 από τους Simring και
Goldberg2, οι εκδηλώσεις αυτές –γνω-
στές ως ενδοπεριοδοντικές βλάβες– εξα-
κολουθούν να συνιστούν πρόκληση για
τον κλινικό οδοντίατρο ως προς τη διά-
γνωσή τους, τον καθορισμό της  πρόγνω-
σης, αλλά και την επιλογή της κατάλλη-
λης θεραπευτικής αντιμετώπισης3.
Ζητήματα που έχουν επίσης διερευνηθεί
και για τα οποία συχνά εκφράζεται διά-
σταση απόψεων είναι η επίδραση της
πολφικής νέκρωσης στην έναρξη και
εξέλιξη της περιοδοντικής νόσου, η επί-
πτωση της περιοδοντικής νόσου στον
οδοντικό πολφό και η επίδραση της πολ-
φικής λοίμωξης ή της ενδοδοντικής θε-
ραπείας στην επούλωση των περιοδοντι-
κών ιστών μετά την περιοδοντική θερα-
πεία4. 
Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης εί-
ναι η προσέγγιση των ενδοπεριοδοντι-
κών βλαβών από κλινική σκοπιά, με ιδι-
αίτερη έμφαση στη διαφορική διάγνωση
και τη θεραπεία τους, καθώς και η πα-
ρουσίαση των επιστημονικών δεδομέ-
νων σχετικά με την επίδραση της πολφι-
κής βλάβης στο περιοδόντιο, όπως και
της περιοδοντικής νόσου και θεραπείας
στον πολφό. 

Αλληλεπίδραση πολφού-
περιοδοντίου

Ο πολφός και το περιοδόντιο έχουν κοι-
νή μεσεγχυματική προέλευση5, δεδομέ-
νου ότι ο μεν πολφός προέρχεται από
την οδοντική θηλή, το δε περιρρίζιο από
το οδοντοθυλάκιο, με το χαρακτηριστικό
διαχωρισμό από το επιθηλιακό έλυτρο

του Hertwig. Ωστόσο, εκτός από την κοι-
νή εμβρυϊκή καταγωγή, χαρακτηρίζο-
νται επίσης από κοινή νεύρωση και αγ-
γείωση, και επιπλέον εμφανίζουν κοινό
αμυντικό και ως ένα βαθμό και επανορ-
θωτικό μηχανισμό6. Όταν ολοκληρώνε-
ται η διάπλαση του δοντιού και ο σχημα-
τισμός της ρίζας, διαμορφώνονται τρεις
κύριες οδοί επικοινωνίας, υπεύθυνες για
τη μεταφορά και ανταλλαγή μικροβίων
και παραγώγων φλεγμονής μεταξύ πολ-
φού και περιοδοντίου. Τις οδούς αυτές
αποτελούν: (1) τα οδοντινοσωληνάρια,
(2) οι παράπλευροι ριζικοί σωλήνες και
(3) το ακρορριζικό τρήμα3,7.
Έτσι, τα διαπερατά οδοντινοσωληνάρια
καθιστούν δυνατή την ενδο-περιοδοντι-
κή επικοινωνία σε περιοχές της ρίζας
που στερούνται οστεΐνης, λόγω αναπτυ-
ξιακών ανωμαλιών, παθολογικών εξερ-
γασιών (π.χ. απορροφήσεων) και ως
αποτέλεσμα περιοδοντικής θεραπείας
(ριζικής απόξεσης). Επιπλέον, η έκθεση
των οδοντινοσωληναρίων είναι δυνατή
σε περιπτώσεις αφιστάμενης από την
αδαμαντίνη οστεΐνης στην αδαμαντινοο-
στεϊνική ένωση, γεγονός που κατά τους
Noyes και συν.8 εμφανίζεται με συχνότη-
τα 5-10% στις διάφορες ομάδες δοντιών. 
Οι παράπλευροι ριζικοί σωλήνες μπορεί
να βρίσκονται σε οποιοδήποτε σημείο
κατά μήκος της ρίζας3. Σύμφωνα με τον
DeDeus9, ο αριθμός τους είναι μικρότε-
ρος στο μυλικό τριτημόριο (1,8%), αλλά
αυξάνεται προς το ακρορριζικό (17%).
Οδό απευθείας επικοινωνίας πολφού-
περιοδοντίου συνιστούν επίσης οι παρά-
πλευροι ριζικοί σωλήνες στην περιοχή
συμβολής των ριζών, οι οποίοι εμφανίζο-
νται με συχνότητα έως και 60%9. Το
ακρορριζικό τρήμα, τέλος, συνιστά την
κυριότερη οδό επικοινωνίας, με τη μετα-
φορά βακτηριακών προϊόντων και μεσο-
λαβητών της φλεγμονής από τον πάσχο-
ντα πολφό στους περιακρορριζικούς
ιστούς, αλλά και από βαθείς περιοδοντι-
κούς θυλάκους προς τον πολφό3.
Ένα πρόσθετο αξιοσημείωτο στοιχείο
είναι ότι ο πολφός και το περιοδόντιο
εμφανίζουν κοινά μικροβιολογικά χαρα-
κτηριστικά. Είναι χαρακτηριστική η κυ-

ριαρχία των Gram-αρνητικών αναερό-
βιων βακτηρίων στους ριζικούς σωλήνες
δοντιών με νεκρό πολφό, αλλά και στους
βαθείς περιοδοντικούς θυλάκους10.
Εξαίρεση συνιστά το καπνοφιλικό βα-
κτήριο Aggregatibacter actinomycetem-
comitans, το οποίο έχει συσχετισθεί με
την επιθετική περιοδοντίτιδα (ταχείας
εξέλιξης)11. Ωστόσο, στη μελέτη των
Rupf και συν.12 ανιχνεύθηκε το DNA
του βακτηρίου αυτού σε νεκρωτικό πολ-
φό, γεγονός που βεβαίως δεν υποδηλώ-
νει την παρουσία ζωντανού μικροοργα-
νισμού. Σε γενικές γραμμές, τα μικρο-
βιακά είδη που έχουν απομονωθεί από
μολυσμένους ριζικούς σωλήνες εντοπί-
ζονται και μέσα στους περιοδοντικούς
θυλάκους, με εξαίρεση τον Porphyro -
monas endodontalis, η παρουσία του ο -
ποίου είναι σπάνια σε λοιμώξεις του
στόματος μη ενδοδοντικής προέλευσης.
Ωστόσο, η μικροβιακή χλωρίδα των ριζι-
κών σωλήνων εμφανίζει πράγματι μι-
κρότερο βαθμό πολυπλοκότητας από τη
χλωρίδα των περιοδοντικών θυλάκων11.
Με βάση τις ομοιότητες ανάμεσα στη μι-
κροβιακή χλωρίδα του πολφού και σε
εκείνη του περιοδοντίου, αλλά και τη
διαπίστωση ότι περιοδοντοπαθογόνοι
μικροοργανισμοί συνυπάρχουν συχνά με
λοιμώξεις ενδοδοντικής προέλευσης12,
καθίσταται σαφές ότι είναι δυνατή η
διασταυρούμενη μόλυνση (cross-infec-
tion) μεταξύ ριζικού σωλήνα και περιο-
δοντικού θυλάκου, υπόθεση που υποστη-
ρίζεται και από την επικοινωνία του
πολφού με το περιρρίζιο μέσω των οδών
που αναφέρθηκαν11. 

Α. Επίδραση της πολφικής βλάβης στο
περιοδόντιο
Η φλεγμονή του πολφού είναι δυνατόν
να επεκταθεί στους περιοδοντικούς
ιστούς μέσω διάχυσης των μεσολαβητών
της φλεγμονής, των μικροβίων και των
μικροβιακών προϊόντων, προκαλώντας
τη φλεγμονώδη αντίδραση των περιοδο-
ντικών ιστών13. 
Στην περίπτωση που ο πολφός διατηρεί
τη ζωτικότητά του (αντιστρεπτή βλάβη),
παρ’ ότι παρουσιάζει σημεία φλεγμονής
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(λόγω τερηδόνας, επανορθωτικής απο-
κατάστασης ή τραυματικής βλάβης),
σπάνια οι ερεθιστικοί παράγοντες που
οφείλονται στη φλεγμονή του προκα-
λούν βλάβη στο περιοδόντιο, με εξαίρε-
ση τις περιπτώσεις εκδήλωσης ταχείας
φλεγμονώδους αντίδρασης του πολ-
φού14. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν και το
δόντι αντιδρά θετικά στις δοκιμασίες
ζωτικότητας μπορεί να εμφανίζει μια μι-
κρή ακτινοδιαυγαστική περιοχή περια-
κρορριζικά14,15.
Από την άλλη πλευρά, ο νεκρός πολφός
είναι δυνατό να οδηγήσει σε σοβαρότε-
ρη εμπλοκή των περιοδοντικών ιστών, με
χαρακτηριστική διεύρυνση του περιρρι-
ζικού χώρου, η οποία εντοπίζεται είτε
ακρορριζικά είτε πλάγια. Αυτό εξαρτά-
ται από το εάν η φλεγμονή επεκτείνεται
διαμέσου του ακρορριζικού τρήματος ή
διαμέσου των παράπλευρων ριζικών σω-
λήνων και των σωλήνων στην περιοχή
συμβολής των ριζών14. 
Η επέκταση της λοίμωξης στους περιο-
δοντικούς ιστούς μπορεί να έχει την εμ-
φάνιση οξείας ή χρόνιας φλεγμονής, με
τη μορφή αποστήματος ή το σχηματισμό
κοκκιώματος ή κύστης, αντίστοιχα14.
Στην περίπτωση της οξείας φλεγμονής,
το απόστημα μπορεί να παροχετεύεται
διαμέσου ενός συριγγίου με πιθανή έξο-
δο στο θύλακο ή την ουλοδοντική σχι-
σμή. Η πορεία του συριγγώδους πόρου
μπορεί να διέρχεται από το περιρρίζιο ή
υποπεριοστικά. Στα πολύρριζα δόντια,
υπάρχει πιθανότητα να εκβάλλει το συ-
ρίγγιο στην περιοχή συμβολής των ρι-
ζών, δίνοντας την εικόνα μεσορριζικής
βλάβης ανάλογης με εκείνη που παρατη-
ρείται στην περιοδοντική νόσο13. Είναι
σημαντικό να τονιστεί η ανάγκη διαφο-
ρικής διάγνωσης ενός αποστήματος πολ-
φικής αιτιολογίας με έξοδο στο θύλακο
ή την ουλοδοντική σχισμή από ένα αμι-
γές περιοδοντικό απόστημα, διότι η θε-
ραπευτική αντιμετώπισή τους διαφέρει
ουσιαστικά16. 
Ένα ζήτημα που επίσης απασχόλησε ση-
μαντικό αριθμό ερευνητών είναι το εάν
η κατάσταση του πολφού επηρεάζει την
επούλωση των περιοδοντικών ιστών. Η

σχέση αυτή καθορίζεται από τη μεταφο-
ρά μικροβίων και φλεγμονωδών στοιχεί-
ων μέσα από τις κύριες και τις δευτερεύ-
ουσες οδούς επικοινωνίας. Ωστόσο, κάτι
τέτοιο εξαρτάται από την ακεραιότητα
του περιοδοντίου και το ιστορικό περιο-
δοντικής νόσου17. 
Κατά τους Blomlöf και συν.18 και Har-
rington19, η επούλωση και αποκατάστα-
ση των περιοδοντικών ιστών σε δόντια
με πολφικά προβλήματα επηρεάζεται
αρνητικά στην περίπτωση που τα οδοντι-
νοσωληνάρια παραμένουν εκτεθειμένα.
Αυτό συμβαίνει λόγω διατήρησης της
φλεγμονώδους αντίδρασης στο συνδετι-
κό ιστό των ούλων μέσω των μικροβίων
που βρίσκονται στα οδοντινοσωληνάρια.
Οι Tonetti και συν.20-22 αναφέρουν ότι
το ενδοστικό τμήμα των βλαβών έχει την
τάση να είναι βαθύτερο σε δόντια με εν-
δοδοντική θεραπεία και ότι η περιοδο-
ντίτιδα εξελίσσεται ταχύτερα σε περιο-
χές με παθολογικό πολφό ή ενδοδοντική
θεραπεία.
Οι μελέτες συσχέτισης της κατάστασης
του πολφού (ζωντανός πολφός, νεκρός
πολφός ή ενδοδοντικά θεραπευμένος) με
την επούλωση του περιοδοντίου έ χουν
διερευνήσει τη δυνατότητα αναπρόσφυ-
σης, νέας πρόσφυσης και ανάπλασης των
περιοδοντικών ιστών (Πίνακας 1). 
Όσον αφορά την αναπρόσφυση, οι με-
λέτες σε ανθρώπους και πιθήκους κατέ-
ληξαν στο συμπέρασμα ότι οι πειραματι-
κές περιοδοντικές βλάβες που δημιουρ-
γήθηκαν σε φυσιολογικό περιοδόντιο
επουλώθηκαν καλά, ανεξάρτητα από την
κατάσταση του πολφού (δόντια με ζω-
ντανό πολφό, με νεκρό πολφό ή ενδοδο-
ντικά θεραπευμένα), με το σχηματισμό
νέας οστεΐνης. Η ζωτικότητα του πολφού
δεν επηρέασε σημαντικά την επούλω-
ση23-25. 
Αντίθετα, όσον αφορά τη νέα πρόσφυ-
ση, από μελέτες που έγιναν σε ανθρώ-
πους και σκύλους φάνηκε ότι η κατάστα-
ση του πολφού (δόντια με ζωντανό πολ-
φό, δόντια ενδοδοντικά θεραπευμένα ή
δόντια με περιακρορριζική αλλοίωση)
επηρεάζει την επούλωση των περιοδο-
ντικών ιστών ύστερα από μη χειρουργι-

κή περιοδοντική θεραπεία σε άτομα με
περιοδοντίτιδα26-29 ή ύστερα από μη χει-
ρουργική ή χειρουργική περιοδοντική
θεραπεία πειραματικής περιοδοντίτι-
δας30. Στην τελευταία ιστολογική μελέτη
παρατηρήθηκε μειωμένη επούλωση,
όπως αυτή εκτιμήθηκε με βάση τη δημι-
ουργία νέου οστού, οστεΐνης και συνδε-
τικού ιστού30.
Δύο μελέτες αξιολόγησαν την επίδραση
της κατάστασης του πολφού σε αναπλα-
στικές τεχνικές του περιοδοντίου, αλλά
τα αποτελέσματά τους δεν είναι συγκρί-
σιμα, λόγω διαφορετικής μεθοδολογίας.
Στην αναδρομική μελέτη των Sanders
και συν.31, η κατάσταση των δοντιών
αξιολογήθηκε με την παρουσία ή απου-
σία ενδοδοντικής θεραπείας (χωρίς πε-
ραιτέρω διερεύνηση της ζωτικότητας του
πολφού σε δόντια χωρίς ενδοδοντική θε-
ραπεία), χρησιμοποιήθηκε οστικό μό-
σχευμα και η πλήρωση της οστικής βλά-
βης αξιολογήθηκε με χειρουργική επα-
ναδιάνοιξη (surgical re-entry) 1 έτος αρ-
γότερα. Η προοπτική μελέτη των
Cortellini και Tonetti32, από την άλλη
πλευρά, αφορούσε ζωντανά ή ενδοδο-
ντικά θεραπευμένα δόντια (πραγματο-
ποιήθηκαν δοκιμασίες ζωτικότητας του
πολφού και κανένα δόντι δεν είχε ση-
μεία και συμπτώματα πολφικής ή περια-
κρορριζικής παθολογίας), χρησιμοποιή-
θηκε η τεχνική της κατευθυνόμενης ιστι-
κής ανάπλασης (ΚΙΑ) και τα αποτελέ-
σματα της περιοδοντικής θεραπείας
αξιολογήθηκαν με κλινικές παραμέ-
τρους (βάθος θυλάκου, επίπεδο πρόσφυ-
σης). Οι Sanders και συν.31 έδειξαν ότι
ικανοποιητική οστική πλήρωση των βλα-
βών είχε το 65% των δοντιών χωρίς εν-
δοδοντική θεραπεία, αλλά μόνο το 33%
των δοντιών με ενδοδοντική θεραπεία
(διαφορά στατιστικώς σημαντική). Αντί-
θετα, στη δεύτερη μελέτη παρατηρήθη-
καν παρόμοια ποσοστά επούλωσης σε
ζωντανά και ενδοδοντικά θεραπευμένα
δόντια32. 

Β. Επίδραση της περιοδοντικής νόσου και
θεραπείας στον πολφό
Εκτός από την επίδραση των παθολογι-
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κών καταστάσεων του πολφού στην
υγεία του περιοδοντίου, έχει επίσης διε-
ρευνηθεί κατά πόσο η φλεγμονή των πε-
ριοδοντικών ιστών μπορεί να επηρεάσει
τον πολφό. 
Ακόμη και πρόσφατες δημοσιεύσεις
αναφέρουν ότι η περιοδοντική νόσος
αποτελεί άμεση αιτία ατροφίας και νέ-
κρωσης του πολφού και ότι η επίδρασή
της είναι πιο σημαντική από την τερηδό-
να και τις αποκαταστάσεις μαζί33 ή ότι η
περιοδοντική νόσος και η περιοδοντική
θεραπεία πρέπει να θεωρούνται δυνητι-
κοί παράγοντες πρόκλησης πολφίτιδας
και νέκρωσης του πολφού34. Κατά τους
Harrington και συν.4, σύμφωνα με τα ση-
μερινά δεδομένα τέτοιες ερμηνείες

έχουν μικρή επιστημονική βάση, αλλά
αποδεικνύουν το πόσο έμμονη μπορεί να
γίνει –ακόμα και στη σύγχρονη οδοντια-
τρική βιβλιογραφία– μια άποψη που
επαναλαμβάνεται συχνά. 
Αντίθετα με τις παραπάνω διαμορφωμέ-
νες απόψεις, διάφορες μελέτες έχουν
δείξει ότι μόνο στο 4% (67/1623) των δο-
ντιών απαιτήθηκε ενδοδοντική θερα-
πεία μετά την περιοδοντική θεραπεία,
σε μεγάλο χρονικό διάστημα παρακο-
λούθησης (4-24 έτη)35-37. Επιπλέον, για
την πρόκληση πολφικών βλαβών με κα-
τάληξη την ενδοδοντική θεραπεία φαί-
νεται ότι μεγαλύτερο βαθμό ευθύνης
έχουν οι προσθετικές εργασίες. Συγκε-
κριμένα, οι Bergenholtz και Nyman36

και ο Karlsson38 αναφέρουν στις μελέτες
τους ότι στο 11% των δοντιών (χρόνος
παρακολούθησης 0-10 έτη) και στο 15%
των δοντιών (χρόνος παρακολούθησης
4-13 έτη), αντίστοιχα, απαιτήθηκε ενδο-
δοντική θεραπεία σε δόντια με προσθε-
τικές αποκαταστάσεις. 
Γενικά, όμως, τα ερευνητικά δεδομένα
που αφορούν την επίδραση της περιοδο-
ντικής φλεγμονής στον πολφό καταλή-
γουν σε αντικρουόμενα συμπεράσματα.
Άλλες μελέτες έδειξαν ότι στα δόντια με
περιοδοντικές βλάβες ο πολφός επηρεά-
ζεται σε σημαντικό ποσοστό39,40, ενώ άλ-
λες το αντίθετο41,42. Στην κλασική μελέ-
τη τους, οι Bergenholtz και Lindhe43

έδειξαν ότι στο 70% των δοντιών με πει-
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Bαβέτση και συν.

Πίνακας 1

ΑΝΑΠΡΟΣΦΥΣΗ

Μελέτες συσχέτισης της κατάστασης του πολφού με την επούλωση των περιοδοντικών ιστών

Helldén και συν.23

Diem και συν.24

Perlmutter και συν.25

Ζωντανός, νεκρός, Ε.Θ.

Ζωντανός, εκπόλφωση, Ε.Θ.

Ζωντανός, εκπόλφωση, Ε.Θ.

Υγιές (πειραματικές
περιοδοντικές βλάβες)

Υγιές (πειραματικές
περιοδοντικές βλάβες)

Υγιές (πειραματικές
περιοδοντικές βλάβες)

Σχηματισμός νέας οστεΐνης. Η ζωτικότητα του 
πολφού δεν επηρέασε σημαντικά την επούλωση

Σχηματισμός νέας οστεΐνης. Η ζωτικότητα του 
πολφού δεν επηρέασε σημαντικά την επούλωση

Σχηματισμός νέας οστεΐνης. Η ζωτικότητα του 
πολφού δεν επηρέασε σημαντικά την επούλωση

ΑποτελέσματαΚατάσταση πολφούΜελέτη Κατάσταση περιοδοντίου

ΝΕΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗ

Ακτινολογική αξιολόγηση
περιακρορριζικής περιοχής

Ακτινολογική αξιολόγηση
περιακρορριζικής περιοχής

 
Ζωντανός, Ε.Θ. 

Περιοδοντίτιδα - Μη χειρουργική
θεραπεία

Περιοδοντίτιδα - Μη χειρουργική
θεραπεία

Πειραματική περιοδοντίτιδα -
Μη χειρουργική / χειρουργική

περιοδοντική θεραπεία

Δόντια με περιακρορριζικές βλάβες
είχαν μειωμένη απόκριση στην Π.Θ.

Δόντια με περιακρορριζικές βλάβες
είχαν μειωμένη απόκριση στην Π.Θ.

Στα δόντια με Ε.Θ. παρατηρήθηκε μειωμένη
επούλωση

(νέο οστoύν, οστεΐνη, συνδετικός ιστός)

ΑποτελέσματαΚατάσταση πολφούΜελέτη Κατάσταση περιοδοντίου -
Περιοδοντική θεραπεία

Jansson και συν.26,27

Ehnevid και συν.28,29

Lima και συν.30

ΑΝΑΠΛΑΣΗ

• Ε.Θ.
• Μη θεραπευμένα δόντια

(δεν αναφέρεται
η κατάσταση του πολφού)

Ζωντανός, Ε.Θ.

Βαθιές ενδοστικές βλάβες -
Οστικό αλλομόσχευμα

(χειρουργική επαναδιάνοιξη
1 έτος μετά)

Βαθιές ενδοστικές βλάβες -
Κατευθυνόμενη Ιστική

Ανάπλαση (ΚΙΑ)

65% των δοντιών χωρίς Ε.Θ. και 33%
με Ε.Θ. είχαν ικανοποιητική
οστική πλήρωση των βλαβών

Παρόμοια επούλωση σε ζωντανά δόντια και
δόντια με Ε.Θ. Η  περιοδοντική θεραπεία (ΚΙΑ) 

δεν επηρέασε τη ζωτικότητα του πολφού

ΑποτελέσματαΚατάσταση πολφούΜελέτη Κατάσταση περιοδοντίου -
Περιοδοντική θεραπεία

Sanders και συν.31

Cortellini και Tonetti32

(Ε.Θ. = ενδοδοντική θεραπεία, Π.Θ. = περιοδοντική θεραπεία)



ραματική περιοδοντίτιδα δεν παρατηρή-
θηκαν σημαντικές παθολογικές μεταβο-
λές στον πολφό. Αναφορικά με τη μελέ-
τη αυτή θα πρέπει να επισημάνουμε ότι
ο χρόνος έκθεσης του πολφού στην πει-
ραματική περιοδοντίτιδα είναι πολύ μι-
κρότερος του χρόνου έκθεσης στην πε-
ριοδοντική νόσο όπως αυτή προσδιορί-
ζεται από τη φυσική ιστορία της εξέλιξής
της. 
Η κλινική σημασία της σχέσης μεταξύ
περιοδοντικής νόσου και πολφικής βλά-
βης έχει μάλλον υπερεκτιμηθεί, τόσο
στην κλασική όσο και στη σύγχρονη βι-
βλιογραφία. Έτσι, σήμερα μοιάζει να
γίνεται αποδεκτή η άποψη του Lange-
land44 ότι η περιοδοντική νόσος σπάνια
επιβαρύνει τις ζωτικές λειτουργίες του
πολφού, πέραν των περιπτώσεων επέ-
κτασης της περιοδοντικής λοίμωξης στο
ακρορριζικό τρήμα. 
Όσον αφορά την επίδραση της περιοδο-
ντικής θεραπείας στον πολφό, είναι γε-
γονός ότι η αποτρύγωση και η ριζική
απόξεση οδηγούν σε έκθεση της οδοντί-
νης και των οδοντινοσωληναρίων, τα
οποία συνιστούν «αποθήκες» μικρο-
βίων. Μάλιστα, η επιφάνεια της αποκα-
λυμμένης ρίζας είναι μεγαλύτερη σε χει-
ρουργικές τεχνικές όπως ο ακρορριζικά
μετατοπιζόμενος κρημνός. Ο σχηματι-
σμός οδοντικής μικροβιακής πλάκας
στην εκτεθειμένη επιφάνεια της ρίζας
ενδέχεται να οδηγήσει σε παθολογικές
μεταβολές του πολφού. Επίσης, η πλή-
ρης αφαίρεση της οστεΐνης οδηγεί συχνά
στο φαινόμενο της οδοντινικής υπερευ-
αισθησίας. 
Οι Cortellini και Tonetti32 εξέτασαν στη
μελέτη τους την επίδραση της περιοδο-
ντικής θεραπείας (ΚΙΑ) σε δόντια με
ζωντανό πολφό. Από ενδοδοντική άπο-
ψη, η ΚΙΑ δεν επέδρασε αρνητικά στη
ζωτικότητα του πολφού, ενώ μόνο σε 2
από τα 167 δόντια απαιτήθηκε ενδοδο-
ντική θεραπεία σε διάστημα παρακο-
λούθησης 2-12 ετών. Αυτό έχει ιδιαίτερη
σημασία, αφού κατά τη ριζική απόξεση
έγινε προσπέλαση της ρίζας σε περιοχή
με αναμενόμενο μεγάλο αριθμό παρά-
πλευρων ριζικών σωλήνων (ενδοστικές

βλάβες > 12 mm).
Όλες σχεδόν οι μελέτες καταλήγουν στο
συμπέρασμα ότι η περιοδοντική θερα-
πεία δεν προκαλεί σοβαρή φλεγμονώδη
αντίδραση του πολφού, με εξαίρεση τις
περιπτώσεις  τραυματισμού των τροφο-
φόρων αγγείων του ακρορριζικού τρή-
ματος45. 
Στην κλινική πράξη, για την αποτροπή
της πρόκλησης πολφικής βλάβης πρέπει
να δίνεται έμφαση σε ορισμένες θερα-
πευτικές ενέργειες όπως: α) η επαρκής
κάλυψη της ρίζας με τον κρημνό, όταν
εφαρμόζονται χειρουργικές τεχνικές, β)
η περιορισμένη αφαίρεση οδοντικών ου-
σιών κατά τη ριζική απόξεση, σε περι-
πτώσεις ακρορριζικά μετατοπιζόμενου
κρημνού (στο εκτεθειμένο τμήμα της ρί-
ζας), γ) η χρήση απευαισθητοποιητικών
ουσιών και οι φθοριώσεις των δοντιών
και δ) η αποτελεσματική στοματική υγι-
εινή45. 
Επιπλέον, κατά τη φάση διατήρησης του
αποτελέσματος της περιοδοντικής θερα-
πείας, η ένταση και η έκταση  της ριζικής
απόξεσης πρέπει να καθορίζονται από
τις δεδομένες περιοδοντικές κλινικές
παραμέτρους (αιμορραγία κατά την ανί-
χνευση, υποτροπή της νόσου κ.ά.) Η
επαναλαμβανόμενη, έντονη και αλόγι-
στη ριζική απόξεση μπορεί να οδηγήσει
σε φλεγμονώδη αντίδραση του πολφού,
χωρίς να συνεισφέρει σε περαιτέρω βελ-
τίωση του περιοδοντικού θεραπευτικού
αποτελέσματος. Επίσης, η πολφική αντί-
δραση από την αυχενική υπερευαισθη-
σία μπορεί να λειτουργήσει αθροιστικά,
αν υπάρχουν τερηδόνες, εμφράξεις,
προσθετικές εργασίες κ.ά.16

Ενδοπεριοδοντικές βλάβες

Α. Ταξινόμηση
Η αλληλεπίδραση πολφού-περιοδοντί-
ου, όπως περιγράφηκε παραπάνω, καθι-
στά πιθανή την εμφάνιση προβλημάτων
με ταυτόχρονη ύπαρξη σημείων και συ-
μπτωμάτων πολφικής και περιοδοντικής
αιτιολογίας6. Στην τελευταία ταξινόμηση
των νόσων του περιοδοντίου που πρότει-
νε η Αμερικανική Ακαδημία Περιοδο-

ντολογίας προστέθηκε η κατηγορία των
ενδοπεριοδοντικών βλαβών με τον τίτλο
«περιοδοντίτιδα σχετιζόμενη με ενδοδο-
ντικές βλάβες». Σύμφωνα με την ταξινό-
μηση αυτή, η ενδοδοντική ή περιοδοντι-
κή βλάβη μπορεί να αποτελούν την αιτία
ή το αποτέλεσμα η μία της άλλης ή μπο-
ρεί να αναπτυχθούν και ανεξάρτητα, ως
συνδυασμένες ενδοπεριοδοντικές βλά-
βες46. 
Με βάση διαγνωστικά και θεραπευτικά
κριτήρια, έχει επίσης προταθεί μια εναλ-
λακτική ταξινόμηση η οποία συνιστά μια
μικρή τροποποίηση των ταξινομήσεων
κατά Weine (1989)47 και Torabinejad
και Trope (1996)48, σύμφωνα με την ο -
ποία διακρίνονται οι παρακάτω κατηγο-
ρίες ενδοπεριοδοντικών βλαβών: 

i) πρωτογενής πολφική βλάβη με δευ-
τερογενή περιοδοντική προσβολή
(παλίνδρομη περιοδοντική βλάβη), 

ii) πρωτογενής περιοδοντική βλάβη με
δευτερογενή πολφική προσβολή (πα-
λίνδρομη πολφική βλάβη),

iii) σύγχρονη πρωτογενής πολφική και
πρωτογενής περιοδοντική βλάβη
(αληθής, συνδυασμένη ενδοπεριοδο-
ντική βλάβη), 

iv) περιοδοντική ή ενδοδοντική βλάβη, η
αποκατάσταση της οποίας απαιτεί
ενδοδοντική ή περιοδοντική επέμβα-
ση, αντιστοίχως49.

Β. Διαφορική διάγνωση
Η διάγνωση της πρωτογενούς αιτίας των
ενδοπεριοδοντικών βλαβών είναι απα-
ραίτητη τόσο για την επιλογή της κατάλ-
ληλης θεραπευτικής αντιμετώπισης όσο
και για τον καθορισμό της πρόγνωσης,
και στηρίζεται στην αξιολόγηση όλων
των κλινικών και ακτινογραφικών ευρη-
μάτων6.
Κατά την κλινική εξέταση επιβάλλεται ο
λεπτομερής έλεγχος του βλεννογόνου
της φατνιακής απόφυσης και των προ-
σπεφυκότων ούλων, για την πιθανή πα-
ρουσία φλεγμονής και συριγγίου. Η
ύπαρξη συριγγίου συνήθως σχετίζεται
με νεκρό πολφό. Υπέρ της ενδοδοντικής
βλάβης συνηγορεί η παρουσία τερηδό-
νων, εκτεταμένων και κακότεχνων επα-
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νορθωτικών αποκαταστάσεων, ενδορρι-
ζικών αξόνων, ενώ ουσιώδες στοιχείο
προς αξιολόγηση είναι και το ιστορικό
ενδοδοντικής θεραπείας ή πολφοτομής7.
Η ανίχνευση του θυλάκου είναι εξαιρε-
τικά σημαντική19. Η ύπαρξη εντοπισμέ-
νου θυλάκου με μεγάλο βάθος σε κάποιο
δόντι ή στη μεσορριζική περιοχή εντεί-
νει την υποψία ύπαρξης ενδοδοντικού
προβλήματος50. Η κινητικότητα του υπό
εξέταση δοντιού πρέπει επίσης να αξιο-
λογείται. Αν και σε γενικές γραμμές συ-
νιστά εύρημα στην περιοδοντίτιδα, είναι
γεγονός ότι η κινητικότητα εμφανίζεται
αυξημένη και στην περίπτωση ενδοφατ-
νιακού αποστήματος7. Ο πόνος και το οί-
δημα είναι δύο σημεία που θα μας βοη-
θήσουν στη διαφορική διάγνωση. Ο πό-
νος είναι συνήθως έντονος στο ενδοφατ-
νιακό απόστημα, αλλά μέτριος στο πε-
ριοδοντικό. Όσον αφορά το οίδημα, στο
περιοδοντικό απόστημα ο πόνος έπεται
του οιδήματος, αντίθετα με το ακρορρι-
ζικό, όπου συνήθως προηγείται. 
Ο ακτινογραφικός έλεγχος στην πρωτο-
γενή ενδοδοντική βλάβη μπορεί να απο-
καλύψει διεύρυνση του περιρριζικού χώ-
ρου, περιακρορριζική ή πλαγιορριζική
αλλοίωση, ενίοτε εκτεινόμενη σε σημα-
ντικό βαθμό προς την παρυφή του
οστού6. Αυτό το ακτινολογικό εύρημα
διαφοροποιείται από την οστική απώ-
λεια (οριζόντια ή ενδοστική βλάβη) στην
περιοδοντική νόσο που αρχίζει από την
κορυφή του οστού. 
Ο προσδιορισμός της ζωτικότητας του
πολφού συνιστά καίριο σημείο προκει-
μένου να τεθεί ορθή διάγνωση. Σε γενι-
κές γραμμές, οι θετικές δοκιμασίες ζωτι-
κότητας δημιουργούν την υποψία πρωτο-
γενούς περιοδοντικού προβλήματος.
Διαγνωστικό πρόβλημα μπορεί να προ-
κύψει στην περίπτωση των  πολύρριζων
δοντιών, όπου είναι δυνατόν ο πολφός
να έχει νεκρωθεί στη μία ρίζα, με ταυτό-
χρονη παρουσία ακτινογραφικών ευρη-
μάτων, και η θετική αντίδραση στις δοκι-
μασίες ζωτικότητας να προέρχεται από
τις υπόλοιπες ρίζες, όπου ο πολφός είναι
ζωντανός44,51.  Σε κάθε περίπτωση, πά-
ντως, ο οδοντίατρος οφείλει να γνωρίζει

ότι οι διαγνωστικές δοκιμασίες για τον
έλεγχο της ζωτικότητας του πολφού εν-
δέχεται να δώσουν ψευδώς θετικά ή
ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα52. Τέ-
λος, αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με
πρόσφατη μελέτη των Weisleder και
συν.53 η συνδυαστική εφαρμογή δοκιμα-
σίας στο ψυχρό και ηλεκτρικής δοκιμα-
σίας αποτελεί μια μέθοδο σημαντικά αυ-
ξημένης ακρίβειας, ως προς την ορθότη-
τα της διάγνωσης, σε σύγκριση με τη με-
μονωμένη εφαρμογή τους. 

Γ. Κλινική προσέγγιση ενδοπεριοδοντι-
κών βλαβών
Η κλινική προσέγγιση των ενδοπεριοδο-
ντικών βλαβών γίνεται με βάση τη διά-
γνωση. 
1) Σε έναν βαθύ περιοδοντικό θύλακο
τίθεται πάντα το ερώτημα της εμπλοκής
του πολφού στη βλάβη (περιοδοντική)45.
Σε δόντια με μεγάλη περιοδοντική κατα-
στροφή και θετική αντίδραση στην ηλε-
κτρική και θερμική δοκιμασία, η ενδο-
δοντική θεραπεία δεν είναι απαραίτητη
και πρέπει να αποφεύγεται54 (Εικ. 1).
Στις περιπτώσεις αυτές, μετά την περιο-
δοντική  θεραπεία και την επούλωση των
περιοδοντικών ιστών παρατηρείται συ-
νήθως ύφεση των πολφικών αντιδράσε-
ων. Αυτό πιστοποιείται στην πρώτη επα-
νεξέταση (περίπου 1,5 μήνα αργότερα),
εφ’ όσον η επούλωση έχει εξελιχθεί ομα-
λά.
2) Οι περιπτώσεις δοντιών με ζωντανό
πολφό και περιακρορριζική βλάβη πε-
ριοδοντικής προέλευσης δεν αποτελούν
σύνηθες εύρημα. Η περιοδοντική θερα-

πεία θεωρείται αυτονόητη, αλλά δεν
αναμένεται πλήρης επούλωση της προ-
χωρημένης περιοδοντικής βλάβης55

(Εικ. 2).  Στο περιστατικό της Εικόνας 2,
η ασθενής προσήλθε με έντονο πολφικό
πόνο και διόγκωση του σύστοιχου λεμ-
φαδένα. Το υπεύθυνο δόντι (#46) αντι-
δρούσε θετικά στις δοκιμασίες ζωτικό-
τητας του πολφού. Κλινικά διαπιστώθη-
κε βαθύς περιοδοντικός θύλακος στη με-
σορριζική περιοχή, που εκτεινόταν στην
άπω επιφάνεια της εγγύς ρίζας. Ακτινο-
γραφικά παρατηρήθηκε ακτινοδιαυγα-
στική άλως που καταλάμβανε ολόκληρη
σχεδόν την εγγύς ρίζα. Το περιστατικό
αντιμετωπίστηκε θεραπευτικά, με ριζική
απόξεση και χορήγηση αντιβίωσης. Τα
συμπτώματα υποχώρησαν, αλλά στην
επανεξέταση μετά από 3 μήνες το δόντι
δεν αντιδρούσε στις δοκιμασίες ζωτικό-
τητας του πολφού, ενώ η περιοδοντική
βλάβη παρέμενε. Πιθανότατα, στην αρ-
χική εξέταση υπήρξε ψευδής θετική
αντίδραση. Η σκόπιμη ενδοδοντική θε-
ραπεία στα αρχικά στάδια ενδέχεται να
βοηθούσε στο τελικό θεραπευτικό απο-
τέλεσμα. 
3) Η νέκρωση του πολφού εξαιτίας πε-
ριοδοντικής νόσου είναι πολύ σπάνια.
Όταν συμβαίνει, η πρόγνωση του δοντι-
ού είναι συνήθως πτωχή56 (Εικ. 3). 
4) Οι αληθείς, συνδυασμένες ενδοπεριο-
δοντικές βλάβες (Εικ. 4), οι οποίες απο-
τελούν πρόκληση για τον κλινικό, απαι-
τούν συνδυαστική θεραπεία, με την εν-
δοδοντική θεραπεία να προηγείται της
περιοδοντικής. Είναι σημαντικό να επι-
σημάνουμε ότι θα πρέπει μεταξύ τους να
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Εικ. 1: Α. Ακτινογραφική εικόνα βαθιάς ενδοστικής βλάβης, με ταυτόχρονη εκδήλω-
ση έντονης πολφικής συμπτωματολογίας. Β. Οστική πλήρωση μετά από μη χειρουρ-
γική περιοδοντική θεραπεία. 

A Β



μεσολαβήσει ένα χρονικό διάστημα 2-3
εβδομάδων, ώστε να είναι κλινικά με-
τρήσιμη η μείωση του βάθους του θυλά-
κου (αρχική επούλωση) μετά την αντιμε-
τώπιση της ενδοδοντικής βλάβης. Ακτι-
νογραφικά, βέβαια, η οστική αποκατά-
σταση λόγω της ενδοδοντικής θεραπείας
απαιτεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
(> 6-8 μήνες). Συνεπώς, η περιοδοντική
θεραπεία στο υπεύθυνο δόντι αναβάλλε-
ται έως ότου επιτευχθεί η μέγιστη απο-
κατάσταση των ιστών από την ενδοδο-
ντική θεραπεία. Η πρώτη αξιολόγηση
μπορεί να γίνει 2-3 μήνες μετά την ενδο-
δοντική θεραπεία και όταν η βλάβη δεν
εμφανίζει σημεία βελτίωσης –κυρίως
κλινικά– ακολουθεί η περιοδοντική θε-
ραπεία. Δύο έως τρεις μήνες μετά την
πρώτη, πραγματοποιείται δεύτερη αξιο-
λόγηση, η οποία και διερευνά το αποτέ-
λεσμα της συνδυαστικής θεραπείας3,14.
Η πρόγνωση των βλαβών αυτών εξαρτά-
ται πρωτίστως από τη βαρύτητα της πε-
ριοδοντικής νόσου και την ανταπόκριση
των περιοδοντικών ιστών στη θεραπεία,
διότι το τμήμα της βλάβης που έχει ενδο-
δοντική προέλευση επουλώνεται συνή-
θως μετά την εφαρμογή της ενδοδοντι-
κής θεραπείας3. 
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Περίληψη
Το σύστημα της πολφικής κοιλότητας των μόνιμων γομφίων της
άνω γνάθου είναι πολύπλοκο και η γνώση της ανατομίας του απο-
τελεί σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία της ενδοδοντικής θε-
ραπείας. Ο άνω δεύτερος γομφίος, αν και εξίσου ποικιλόμορφος
με τον πρώτο, δεν έχει μελετηθεί τόσο διεξοδικά. Σκοπός της ερ-
γασίας ήταν να συγκεντρωθούν οι σημαντικότερες ex vivo και in vi-
vo μελέτες που έχουν δημοσιευθεί μέχρι σήμερα σχετικά με τη μορ-
φολογία ριζών και ριζικών σωλήνων του δεύτερου γομφίου της άνω
γνάθου, και να αναλυθούν τα σημαντικότερα κλινικά προβλήματα
που παρουσιάζονται κατά την ενδοδοντική θεραπεία. Σύμφωνα με
τα αποτελέσματα των σχετικών μελετών, η πλέον συνήθης μορφο-
λογία του άνω δεύτερου γομφίου είναι εκείνη των τριών ριζών
(89,5%), ακολουθεί ο δίρριζος τύπος (7,2%),  ενώ σε μικρότερη συ-
χνότητα εμφανίζεται ως μονόρριζος (2,6%) και πολύ σπάνια ως τε-
τράρριζος (0,3%). Στον τρίρριζο άνω δεύτερο γομφίο μπορεί η εγ-
γύς και άπω παρειακή ρίζα να είναι ενωμένες ενώ η υπερώια πα-
ραμένει χωριστή ή η υπερώια ρίζα να είναι ενωμένη με την άπω
παρειακή. Σε ελάχιστες περιπτώσεις εμφανίζονται και οι τρεις ρί-
ζες ενωμένες. Ρίζες σχήματος C (C-shaped) στον άνω δεύτερο γομ-
φίο, σε αντίθεση με τον αντίστοιχο κάτω, εμφανίζονται σπάνια.
Οι ριζικοί σωλήνες είναι συνήθως τρεις, ένας σε κάθε ρίζα. Δεύτε-
ρος ριζικός σωλήνας στην εγγύς παρειακή ρίζα εμφανίζεται σε πο-
σοστό 37% περίπου. Η άπω παρειακή και υπερώια ρίζα έχουν σχε-
δόν πάντα έναν ριζικό σωλήνα, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις εμφα-
νίζουν και δεύτερο (0,3% και 0,9% αντίστοιχα). Ο δίρριζος άνω
δεύτερος γομφίος παρουσιάζει συνήθως δύο ριζικούς σωλήνες
στην παρειακή και έναν στην υπερώια, σε ποσοστό 84,5%, και δύο
ριζικούς σωλήνες, έναν παρειακό και έναν υπερώιο, σε ποσοστό
15,4%. Τέλος, ο μονόρριζος άνω δεύτερος γομφίος εμφανίζει τρεις
(33,2%), δύο (36%) ή έναν (30,8%) ριζικό σωλήνα. 

Summary
Root and root canal morphology of the second 
maxillary molar

E. Zachou*, Ch. Beltes**, K. Ioannidis***, P. Beltes****

Root and root canal morphology of the permanent maxillary molars
is complicated and the precise knowledge of the anatomy is the key
for a successful endodontic treatment. The aim of this paper was the
review of the existing in vivo and ex vivo studies, with regard to the
root and root canal anatomy of the second maxillary molar. In addi-
tion, clinical problems that may arise during root canal treatment
are discussed.
According to the results of this study, maxillary second molars had
three roots in a percentage of 89.5%, two roots in a percentage of
7.2% and one root in a percentage of 2.6%. The incidence of four-
rooted maxillary second molars was 0.3%. Fusion of two or all three
roots is often, with the percentage reaching 29.6%. C-shaped roots
were rarely found compared to the lower second molar.
In the majority of the samples, three root canals were evident, each
of them found in one of the three roots. The incidence of two canals
in the mesiobuccal root reached the average of 37%, which is lower
compared to the average of MB2 found in the first maxillary molar.
Less variations were found in the distobuccal and palatal roots. In
99% of the sample, each root had a single canal. Two-rooted second
maxillary molars had three canals (a palatal, a distobuccal and a
mesiobuccal) in 84.5% of the cases and two canals (usually a palatal
and a buccal) in 15.4% of the cases. Single-rooted maxillary second
molars appeared to have a complex canal configutation with three
(33.2%), two (36%) or one (30.8%) root canals.  
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Εισαγωγή
Οι γομφίοι της άνω γνάθου εμφανίζουν
ένα αρκετά περίπλοκο σύστημα πολφι-
κής κοιλότητας. Η γνώση της μορφολο-
γίας τους, και των παραλλαγών που πα-
ρουσιάζουν, συμβάλλουν καθοριστικά
στην επιτυχία της ενδοδοντικής θεραπεί-
ας. Ο δεύτερος γομφίος της άνω γνάθου
έχει σε γενικές γραμμές παρόμοια ανα-
τομία με τον πρώτο, αλλά είναι συνήθως
μικρότερος σε μέγεθος και παρουσιάζει
διαφορετική συχνότητα παραλλαγών ως
προς τον αριθμό και την πορεία των ρι-
ζών και των ριζικών σωλήνων1. 
Ο άνω δεύτερος γομφίος συνήθως εμφα-
νίζει τρεις ρίζες: την εγγύς παρειακή,
την άπω παρειακή και την υπερώια.
Εκτός από την τυπική αυτή μορφή, υπάρ-
χει πιθανότητα συνένωσης της εγγύς και
της άπω παρειακής ρίζας, αν και δεν
αποκλείεται να είναι ενωμένες η εγγύς ή
η άπω παρειακή με την υπερώια2-5. Επί-
σης, είναι δυνατόν να εμφανιστεί ως δίρ-
ριζος2,4,6,7, σπανιότερα ως μονόρριζος2,7

και πιο σπάνια ως τετράρριζος2,7. 
Ο τρίρριζος τύπος έχει συνήθως τρεις ρι-
ζικούς σωλήνες, έναν για κάθε ρίζα.
Στην εγγύς παρειακή ρίζα μπορεί να εμ-
φανισθεί ένας δεύτερος ριζικός σωλή-
νας (ΕΠ2), είτε ανεξάρτητος είτε ενωμέ-
νος με τον κύριο8-28. Η άπω παρειακή
και η υπερώια ρίζα έχουν σχεδόν πάντα
έναν ριζικό σωλήνα. Τέλος, σε σπάνιες
περιπτώσεις μπορεί να εμφανίζει μορ-
φολογία σχήματος C5,29.
Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει τη
συστηματική ανασκόπηση των σημαντι-

κότερων ex vivo και in vivo μελετών που
έχουν δημοσιευθεί μέχρι σήμερα σχετι-
κά με τη μορφολογία των ριζών και των
ριζικών σωλήνων του δεύτερου γομφίου
της άνω γνάθου, με την παράθεση σχετι-
κών κλινικών περιστατικών ενδοδοντικά
θεραπευμένων άνω δεύτερων γομφίων.
Επίσης, αναλύονται τα σημαντικότερα
κλινικά προβλήματα που αντιμετωπίζει
ο οδοντίατρος στα διάφορα στάδια της
ενδοδοντικής θεραπείας. 

Μορφολογία ριζών
Ο δεύτερος γομφίος της άνω γνάθου
έχει τρεις ρίζες σε ποσοστό που κυμαί-
νεται από 85%2 έως 91,8%6, με μέσο όρο
περίπου 89,5% (Πίνακας 1). Σε σημαντι-
κό ποσοστό (7,2%), έχει δύο ρίζες, συ-
νήθως μία παρειακή και μία υπερώια
(Εικ. 1Β). Σε ποσοστό 2,6% μπορεί να
έχει μία ρίζα (Εικ. 1Α) και αρκετά σπά-
νια (0,3%) τέσσερις ρίζες (Εικ. 1Δ και
2). Σύμφωνα με τους Peikoff και συν.3, ο
τετράρριζος τύπος έχει μία επιπλέον εγ-

γύς παρειακή ρίζα ή συνήθως δύο πα-
ρειακές και δύο υπερώιες. 
Ο τρίρριζος άνω δεύτερος γομφίος αρ-
κετά συχνά εμφανίζεται με ενωμένες
(fused) τις δύο ρίζες, σε ποσοστό 29.6%
(Πίνακας 2). Συνήθως ενωμένες είναι η
εγγύς με την άπω παρειακή (Εικ. 1Γ) και
λιγότερο συχνά η εγγύς με την υπερώια.
Αναφέρεται χαρακτηριστικά η κλινική
έρευνα των Ross και Evanchik4, οι οποί-
οι μελέτησαν οπισθοφατνιακές και οπι-
σθομυλικές ακτινογραφίες δήξεως σε
170 ασθενείς (58% γυναίκες, 42%
άντρες) με χρόνια περιοδοντική νόσο. Ο
μέσος όρος συνένωσης, ανεξάρτητα από
τον αριθμό των ριζών, έφθανε σε ποσο-
στό 52,9% με σχετική συμμετρία μεταξύ
δεξιού και αριστερού άνω ημιμορίου.
Βρέθηκε, μάλιστα, ότι η συχνότητα αυτή
ήταν μεγαλύτερη στις γυναίκες κατά
18,6%. 
Οι ρίζες του δεύτερου γομφίου της άνω
γνάθου σπάνια εμφανίζουν μορφολογία
σχήματος C. Οι Yang και συν.5, μελετώ-
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Ζάχου και συν.

Εικ. 1: Άνω δεύτεροι γομφίοι: Α. Μονόρριζος. Β. Δίρριζος. Γ. Τρίρριζος, με ενωμένες
την εγγύς και άπω παρειακή ρίζα. Δ. Τετράρριζος, με υπεράριθμη ρίζα εγγύς παρεια-
κά.

A

Πίνακας 1

Αριθμός ριζών άνω δεύτερου γομφίου

Libfeld και Rotstein7

Eskoz και Weine6

Peikoff και συν.3

Al Shalabi και συν.2

Σύνολο

Μέσος όρος

ακτινογραφία ex vivo

ακτινογραφία in vivo

ακτινογραφία ex vivo

ακτινογραφία in vivo

διαφανοποίηση

1.000

200

73

520

40

1.833

3

0,5

-

3,1

-

2,6

6

12

8,2

6,9

15

7,2

90,6

87

91,8

88,6

85

89,5

0,4

0,5

-

-

-

0,3

Συγγραφέας Είδος έρευνας Αριθμός
δοντιών

1 ρίζα
%

2 ρίζες
%

3 ρίζες
%

4 ρίζες
%

Β Γ Δ

Εικ. 2: Ανω δεύτερος γομφίος ενδοδο-
ντικά θεραπευμένος, με τέσσερις ρίζες
και τέσσερις ριζικούς σωλήνες.



ντας 309 άνω δεύτερους γομφίους σε
πληθυσμό της Κίνας, διαπίστωσαν σχή-
μα C σε ποσοστό 4,5%, το οποίο θεωρεί-
ται αρκετά υψηλό και δικαιολογείται
από τη φυλετική συσχέτιση αυτής της
μορφολογίας με τους ασιατικούς λα-
ούς29. 
Σε σπανιότερες περιπτώσεις, o άνω δεύ-
τερος γομφίος εμφανίζει μια υπεράριθ-
μη ρίζα που μπορεί να εντοπίζεται πα-
ρειακά (radix paramolaris), άπω (radix
distomolaris), εγγύς και υπερώια (radix
mesiolingualis) (Εικ. 3) ή άπω και υπε-
ρώια (radix distolingualis)30,31. Η ρίζα
αυτή συνήθως είναι αρκετά μικρή σε μέ-
γεθος και εμφανίζεται είτε ενωμένη είτε
ανεξάρτητη από τις κύριες. Οι Carlsen
και Alexandersen30, συγκέντρωσαν 96
μόνιμους πρώτους, δεύτερους και τρί-
τους γομφίους της άνω γνάθου με υπε-
ράριθμη ρίζα παρειακά (radix paramo-
laris) ή άπω (radix distomolaris) και με-
λέτησαν με μικροσκόπιο (μεγέθυνση
x15) την κατανομή τους. Βρήκαν ότι
7,2% των radix paramolaris και 3,4% των
radix distomolaris εντοπίζονταν στον
άνω δεύτερο γομφίο. Το υψηλότερο πο-
σοστό υπεράριθμων ριζών βρέθηκε στον
τρίτο άνω γομφίο (91,5% και 96,5%,
αντίστοιχα), ενώ το χαμηλότερο στον
πρώτο άνω γομφίο (1,4% και 0% αντί-
στοιχα). Οι ίδιοι ερευνητές συγκέντρω-
σαν 145 μόνιμους άνω γομφίους με υπε-
ράριθμη υπερώια ρίζα εγγύς ή άπω και,
χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο, κατέ-
γραψαν την κατανομή των radix mesi-

olingualis και distolingualis, η οποία
στον άνω δεύτερο γομφίο ανερχόταν σε
22,2% και 14,3%, αντίστοιχα. Τα αντί-
στοιχα ποσοστά για τον τρίτο γομφίο31

ήταν 69,1% και 85,7%, ενώ για τον πρώ-
το ήταν 8,6% και 0%. 

Μορφολογία ριζικών
σωλήνων 

Ο δεύτερος γομφίος της άνω γνάθου
έχει συνήθως τρεις ριζικούς σωλήνες,
έναν για κάθε ρίζα. Η παρουσία, όμως,
ενός ριζικού σωλήνα ΕΠ2 με πορεία λί-
γο πιο υπερώια και εγγύς του κύριου εγ-
γύς παρειακού είναι συχνή (Εικ. 4). Το
ποσοστό εμφάνισής του στις ex vivo με-
λέτες κυμαίνεται από 13,5%8 έως
93,7%9, ενώ στις in vivo μελέτες από
12,1%10 έως 50,7%11 (Πίνακες 3 και 4).
Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο ριζι-
κός σωλήνας ΕΠ2 είναι ενωμένος με τον
κύριο εγγύς ριζικό σωλήνα, καταλήγο-
ντας σε κοινό ακρορριζικό τρήμα. Η με-
γάλη διακύμανση των αποτελεσμάτων, ό -
σον αφορά την ύπαρξη του ριζικού σω-
λήνα ΕΠ2, οφείλεται ίσως στις διαφορε-
τικές συνθήκες υπό τις οποίες πραγματο-
ποιούνται οι ex vivo και in vivo μελέτες. 
Οι ex vivo μελέτες γίνονται κυρίως με τη
λήψη ακτινογραφιών με διαφορετική ο -
ριζόντια γωνίωση και με έγχυση χρωστι-
κής στην πολφική κοιλότητα δοντιών που
έχουν διαφανοποιηθεί. Οι Eskoz και
Weine6 και Pineda και Kuttler12, χρησι-
μοποιώντας ex vivo ακτινογραφίες σε

εξαχθέντες γομφίους, με παρειογλωσσι-
κή και εγγύς-άπω κατεύθυνση, διαπί-
στωσαν την ύπαρξη ριζικού σωλήνα
ΕΠ2 σε ποσοστό 35,4% και 40,3%, αντί-
στοιχα. Οι Imura και συν.13 μελέτησαν
30 εξαχθέντες δεύτερους γομφίους της
άνω γνάθου με τη συμβατική μέθοδο
διάνοιξης, παρασκευής και έμφραξης
και εντόπισαν ριζικό σωλήνα ΕΠ2 σε
ποσοστό 40%. Στα ίδια δόντια, εφαρμό-
ζοντας την τεχνική της διαφανοποίησης,
εντόπισαν ριζικό σωλήνα ΕΠ2 σε ποσο-
στό 66,3%. Οι Al Shalabi και συν.2,
εφαρμόζοντας τη μέθοδο της διαφανο-
ποίησης σε 40 δόντια, διαπίστωσαν ότι
το 52,5% των δοντιών είχαν ριζικό σω-
λήνα ΕΠ2. Πρόσφατες μελέτες δίνουν
μεγαλύτερη σημασία στην πορεία των
ριζικών σωλήνων, την οποία προσδιορί-
ζουν με έγχυση ειδικής μελάνης στα δια-
φανοποιημένα δόντια και τη μελετούν με
μεγεθυντικούς φακούς. Με τον τρόπο
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Πίνακας 2

Αριθμός ριζών άνω δεύτερου γομφίου

Ross και Evanchik4

Yang και συν.5

Peikoff και συν.3

Al Shalabi και συν.2

Σύνολο

Μέσος όρος

ακτινογραφία 

in vivo

διαφανοποίηση

ακτινογραφία 

in vivo

διαφανοποίηση

297

309

520

40

1.166

52,9

40,1

9

43

29,6

-

9,4

-

17,5

10,3

-

18,1

-

-

18,1

-

2,6

-

5

2,9

-

1,9

-

-

1,9

Συγγραφέας Είδος έρευνας Αριθμός
δοντιών

Ενωμένες
ρίζες

%

ΕΠ+ΑΠ
%

ΕΠ+Υ
%

ΕΠ+ΑΠ+Υ
%

ΑΠ+Υ
%

Εικ. 3: Υπεράριθμη μικρή ρίζα με εγ-
γύς και υπερώια εντόπιση (radix mesi-
olingualis), σε άνω δεύτερο γομφίο. 

Εικ. 4: Άνω δεύτερος γομφίος, ενδοδο-
ντικά θεραπευμένος, με δεύτερο εγγύς
παρειακό ριζικό σωλήνα ανεξάρτητης
πορείας.



αυτό οι Ng και συν.14, εξετάζοντας 77
γομφίους από πληθυσμιακό δείγμα της
Βιρμανίας, βρήκαν ότι το 49,3% των εγ-
γύς παρειακών ριζών είχαν έναν ριζικό
σωλήνα και το 48,1% είχαν δύο ριζικούς

σωλήνες εκ των οποίων ένα ποσοστό
32,5% ήταν ανεξάρτητοι. Σε παραπλή-
σια μελέτη σε δείγμα γομφίων από την
Ταϊλάνδη, οι Alavi και συν.15 κατέληξαν
σε συγκρίσιμα αποτελέσματα ως προς

τον τύπο των ριζικών σωλήνων. Οι
Rwenyonyi και συν.8 μελέτησαν 221 γομ-
φίους από πληθυσμό της Ουγκάντα και
βρήκαν 86,9% των εγγύς παρειακών ρι-
ζών με έναν ριζικό σωλήνα και 13,1% με
δύο ριζικούς σωλήνες εκ των οποίων ένα
ποσοστό 6,7% ήταν ενωμένοι. Οι
Degerness και Bowles16, χρησιμοποιώ-
ντας τη μέθοδο των τομών στις εγγύς πα-
ρειακές ρίζες 63 άνω δεύτερων γομφίων
βρήκαν έναν, δύο ή τρεις ριζικούς σωλή-
νες σε ποσοστά 38,1%, 60,3% και 1,6%,
αντίστοιχα. Αξίζει να επισημανθεί το ότι
τα δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν στις
περισσότερες μελέτες ήταν μικρά, με
αποτέλεσμα να μην αντιπροσωπεύουν
ικανοποιητικά τα πραγματικά ποσοστά
στο γενικό πληθυσμό (Πίνακας 3). 
Οι in vivo μελέτες πραγματοποιούνται
είτε μέσω της μελέτης ακτινογραφιών
από αρχεία ασθενών είτε με κλινικό
έλεγχο της μορφολογίας του μυλικού θα-
λάμου με τη βοήθεια μεγεθυντικών μέ-
σων. Οι in vivo μελέτες που γίνονται μέ-
σω ακτινογραφικού ελέγχου δοντιών
παρουσιάζουν μικρότερα ποσοστά σε
σχέση με τη δεύτερη μέθοδο. Οι Peikoff
και συν.2, μελετώντας αρχεία ασθενών
από 520 ενδοδοντικές θεραπείες, συμπέ-
ραναν ότι 22,7% των δοντιών είχαν ριζι-
κό σωλήνα ΕΠ2. Ωστόσο, με τη χρήση
μεγεθυντικών μέσων –π.χ. με μικροσκό-
πιο ή μεγεθυντικά γυαλιά-λούπες– και
με διαφοροποιημένη διάνοιξη (σχήμα-
τος ρόμβου ή καρδιάς), τα ποσοστά βελ-
τιώθηκαν, φθάνοντας ακόμη και εκείνα
των ex vivo ερευνών. Οι Wolcott και
συν.24, χρησιμοποιώντας μεγέθυνση και
ακτινογραφίες με δύο διαφορετικές ορι-
ζόντιες γωνίες, εντόπισαν ριζικούς σω-
λήνες ΕΠ2 σε 712 από 2.038 γομφίους
(35%), ενώ ο Stropko11 σε 310 από 611
γομφίους (50,7%), επισημαίνοντας ότι η
εισαγωγή του μικροσκοπίου στην κλινι-
κή πράξη αύξησε το αρχικό ποσοστό
ανεύρεσης ριζικών σωλήνων ΕΠ2 κατά
10%. Οι Sempira και Hartwell25, εντοπί-
ζοντας ριζικούς σωλήνες ΕΠ2 σε ποσο-
στό 24,3% με τη χρήση μικροσκοπίου,
δηλώνουν ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σημαντική διαφορά με άλλες έρευνες
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Πίνακας 3

Αριθμός ριζικών σωλήνων στην εγγύς παρειακή ρίζα άνω
δεύτερου γομφίου - μελέτες ex vivo 

Pineda και Kuttler12

Vertucci17

Giles και Reader18

Kulild και Peters9

Pecora και συν.19

Singh και συν.20

Eskoz και Weine6

Caliskan και συν.21

Imura και συν.13

Al Shalabi και συν.2

Ng και συν.14

Alavi και συν.15

Rhoganizad και Tavakkoli22

Yoshioka και συν.23

Rwenyonyi και συν.8

Degerness και Bowles16

Σύνολο

Μέσος όρος

ακτινογραφία 

διαφανοποίηση

διαφανοποίηση

μικροσκόπιο SEM

διαφανοποίηση

διαφανοποίηση

ακτινογραφία

διαφανοποίηση

ακτινογραφία

διαφανοποίηση

διαφανοποίηση

διαφανοποίηση

διαφανοποίηση

διαφανοποίηση

διαφανοποίηση

διαφανοποίηση

τομές

294

100

37

32

80

50

1.200

100

30

30

40

77

65

40

110

221

63

2.569

64,6

71

29,7

6,3

58

34

59,7

27

60

33,4

37,5

49,3

41,5

32,5

56,4

86,9

38,1

57,5

35,4

21

70,2

93,7

42

38

40,3

43

29,9

66,3

52,5

48,1

55,5

67,5

44,5

13,5

60,3

40,5

25,9

17

32,4

-

22

-

23,9

28

6,6

20

35

32,5

29,3

40

29,1

6,7

-

22,7

9,5

12

37,8

-

20

38

16,4

15

10

46,6

17,5

15,6

26,2

27,5

15,5

6,7

-

16

Συγγραφέας Είδος έρευνας Αριθμός
δοντιών

1 ρίζα
%

2 ρίζες
%

2 ρ.σ.
ενωμένοι

%

2 ρ.σ.
ανεξάρτητοι

%

Πίνακας 4

Αριθμός ριζικών σωλήνων στην εγγύς παρειακή ρίζα
άνω δεύτερου γομφίου - μελέτες in vivo 

Nosovitz και Brenner27

Pomeranz και Fishelberg28

Vande Voorde και συν.10

Peikoff και συν.3

Stropko11

Sempira και Hartwell25

Buhrley και συν.26

Wolcott και συν.24

Σύνολο

Μέσος όρος

ακτινογραφία

ακτινογραφία

ακτινογραφία

αρχεία ασθενών

μικροσκόπιο

μικροσκόπιο

Loopes 

μικροσκόπιο

Loopes

κλινικός έλεγχος

161

29

33

520

611

70

108

2.038

3.570

63,4

62,1

87,9

67,3

49,3

75,5

66,7

65

63,1

35,6

37,9

12,1

22,7

50,7

24,3

33,3

35

35,4

29,6

13,8

-

-

-

-

-

-

28,5

6

24,1

-

-

-

-

-

-

9,5

Συγγραφέας Είδος έρευνας Αριθμός
δοντιών

1 ρίζα
%

2 ρίζες
%

2 ρ.σ.
ενωμένοι

%

2 ρ.σ.
ανεξάρτητοι

%



όπου τροποποιήθηκε η κοιλότητα διά-
νοιξης αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε μι-
κροσκόπιο. Ωστόσο, οι Buhrley και
συν.26, μελετώντας 108 γομφίους με
τρεις διαφορετικούς τρόπους (μικρο-
σκόπιο, μεγεθυντικά γυαλιά, χωρίς με-
γέθυνση), εντόπισαν ριζικούς σωλήνες
ΕΠ2 σε ποσοστά 36,1%, 40,5% και 20%,
αντίστοιχα. Συμπέραναν, λοιπόν, ότι η
μεγέθυνση του χειρουργικού πεδίου
αποτελεί σημαντικό βοηθητικό παράγο-
ντα για την ανίχνευση του ριζικού σωλή-
να ΕΠ2, όταν υπάρχει (Πίνακας 4). 
Η άπω παρειακή και η υπερώια ρίζα
σχεδόν πάντα έχουν έναν ριζικό σωλήνα
(Πίνακες 5 και 6), αν και στη βιβλιογρα-
φία υπάρχουν αρκετές αναφορές για
έναν δεύτερο ριζικό σωλήνα στη μία ή
την άλλη ρίζα (Πίνακας 7). 
Όπως προαναφέρθηκε, εκτός από την
τυπική τρίρριζη μορφή, ο δεύτερος γομ-
φίος της άνω γνάθου μπορεί να έχει δύο
ρίζες, παρειακή και υπερώια, με έναν
ριζικό σωλήνα σε κάθε ρίζα (Εικ. 5).
Εντούτοις, σε εμπεριστατωμένη μελέτη
των Carlsen και Alexandersen50, μελετή-
θηκαν 159 δίρριζοι άνω δεύτεροι γομφί-
οι από πληθυσμιακό δείγμα της Δανίας·
βρέθηκε ότι το 84,6% είχε τρεις ριζικούς
σωλήνες, δύο στην παρειακή και έναν
στην υπερώια ρίζα, ενώ το 15,4% είχε
έναν ριζικό σωλήνα σε κάθε ρίζα. Αξίζει
να σημειωθεί ότι ο αριθμός των ριζικών
σωλήνων μειώθηκε κατά 3% από το μέ-
σο προς το ακρορριζικό τριτημόριο της
παρειακής ρίζας, λόγω ένωσής τους. 
Ο άνω δεύτερος γομφίος μπορεί να εμ-
φανισθεί και ως μονόρριζος, με διάφο-
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Πίνακας 5

Αριθμός ριζικών σωλήνων στην άπω παρειακή ρίζα
άνω δεύτερου γομφίου

Pineda και Kuttler12

Peikoff και συν.3

Al Shalabi και συν.2

Ng και συν.14

Alavi και συν.15

Rwenyonyi και συν.8

Σύνολο

Μέσος όρος

ακτινογραφία ex vivo

ακτινογραφία in vivo

διαφανοποίηση

διαφανοποίηση

διαφανοποίηση

διαφανοποίηση

294

504

38

77

65

221

1.199

100

95,5

100

100

100

99

99,2

-

1,4

-

-

-

1

0,8

Συγγραφέας Είδος έρευνας Αριθμός
δοντιών

1 ρ.σ.
%

2 ρ.σ.
%

Πίνακας 6

Αριθμός ριζικών σωλήνων στην υπερώια ρίζα
άνω δεύτερου γομφίου

Pineda και Kuttler12

Peikoff και συν.3

Al Shalabi και συν.2

Ng και συν.14

Alavi και συν.15

Rwenyonyi και συν.8

Σύνολο

Μέσος όρος

ακτινογραφία ex vivo

ακτινογραφία in vivo

διαφανοποίηση

διαφανοποίηση

διαφανοποίηση

διαφανοποίηση

294

468

34

77

65

221

1.159

100

100

100

97,4

98,4

99,5

99,6

-

-

-

2,6

1,5

0,5

0,4

Συγγραφέας Είδος έρευνας Αριθμός
δοντιών

1 ρ.σ.
%

2 ρ.σ.
%

Πίνακας 7

Αναφορές κλινικών περιστατικών

Benenati32

Fahid και Taintor33

Jacobsen και Nii34

Malagnino και συν.35

Deveaux36

Baratto-Filho και συν.37

Alani38

Barbizam και συν.39

Jafarzadeh και συν.40

Shin και συν.41

Pasternak Jr. και συν.42

Almeida-Gomes και συν.43

Ulusoy και Gorgul44

Kim και συν.45

Ozcan και συν.46

Qun και συν.47

Holderrieth και Gernhardt48

Kottoor και συν.49

2 ρ.σ. στην υπερώια ρίζα

4 ρίζες (1 υπερώια-3 παρειακές) με 4 ρ.σ.

2 ρ.σ. στην υπερώια ρίζα

ένωση εγγύς και άπω ρίζας με 3 ρ.σ.

4 ρίζες (2 παρειακές-2 υπερώιες)

4 ρίζες (2 παρειακές-2 υπερώιες) με 4 ρ.σ.

4 ρίζες (2 παρειακές- 2 υπερώιες) με 4 ρ.σ.

2 ρ.σ. στην υπερώια ρίζα

4 ρίζες (1 υπερώια-3 παρειακές) με 4 ρ.σ.

4 ρίζες (2 παρειακές-2 υπερώιες) με 4 ρ.σ.

6 ρ.σ.

2 ρ.σ. στην υπερώια ρίζα

4 ρίζες (2 παρειακές-2 υπερώιες) με 4 ρ.σ.

4 ρίζες (2 παρειακές-2 υπερώιες) με 6 ρ.σ.

3 ρ.σ. στη εγγύς παρειακή ρίζα

4 ρίζες (2 παρειακές-2 υπερώιες)

2 ρ.σ. στην υπερώια ρίζα

5 ρίζες και 5 ρ.σ.

1

1

1

2

1

2

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

Συγγραφέας Είδος έρευνας Αριθμός
δοντιών

Αριθμός ριζών-ριζικών σωλήνων (ρ.σ.)

διαφανοποίηση

κλινικό
περιστατικό

κλινικό
περιστατικό

Εικ. 5: Άνω δεύτερος γομφίος, ενδοδο-
ντικά θεραπευμένος, με δύο ρίζες και
δύο ριζικούς σωλήνες.



ρες παραλλαγές σε αριθμό και πορεία
ριζικών σωλήνων (Εικ. 6,7,8,9). Η εσω-
τερική μορφολογία γομφίων τέτοιου τύ-
που μελετήθηκε από τους Carlsen και
συν.52, οι οποίοι συγκέντρωσαν 104 μο-
νόρριζους δεύτερους γομφίους και τους
μελέτησαν με μικροσκόπιο (μεγέθυνση
x15). Σε ποσοστό 30,8% είχαν έναν κε-
ντρικό ριζικό σωλήνα, είτε με ευρύτερη
την παρειογλωσσική διάσταση είτε σχή-

ματος Υ. Σε ποσοστό 36% είχαν δύο ρι-
ζικούς σωλήνες και σε ποσοστό 33,2%
είχαν τρεις ριζικούς σωλήνες. 
Τέλος, μια σημαντική μορφολογική πα-
ραλλαγή, όσον αφορά το σύστημα των
ριζικών σωλήνων του άνω δεύτερου γομ-
φίου, είναι οι ριζικοί σωλήνες σχήματος
C. Η συχνότητα εμφάνισης είναι αρκετά
χαμηλή σε σχέση με τον αντίστοιχο γομ-
φίο της κάτω γνάθου27. Σύμφωνα με

τους Jafarzadeh και Wu29, υπάρχει φυ-
λετικά εξαρτώμενη κατανομή της μορ-
φολογίας σχήματος C, με υψηλότερο πο-
σοστό στους ασιατικούς λαούς, γεγονός
που επιβεβαιώνεται και από τη μελέτη
των Yang και συν.5 οι οποίοι, εξετάζο-
ντας 309 άνω δεύτερους γομφίους σε
πληθυσμιακό δείγμα της Κίνας, με τη μέ-
θοδο της διαφανοποίησης, διαπίστωσαν
ποσοστό εμφάνισης 4,9%, το οποίο θεω-
ρείται αρκετά υψηλό. Οι Singla και Ag-
garwal53 αναφέρουν μια περίπτωση άνω
δεύτερου γομφίου με ριζικό σωλήνα
σχήματος C στην υπερώια ρίζα.
Οι δεύτεροι γομφίοι της άνω γνάθου,
όπως και τα υπόλοιπα δόντια, εμφανί-
ζουν συχνά παράπλευρους ριζικούς σω-
λήνες. Το ποσοστό εμφάνισης είναι κατά
μέσο όρο 17,1%. Συνήθως εντοπίζονται
στο ακρορριζικό τριτημόριο σε ποσοστό
26,9%, ενώ σε χαμηλότερο ποσοστό
(3,3%) εμφανίζονται στο μέσο τριτημό-
ριο. Τέλος, σε σπανιότερες περιπτώσεις,
είναι δυνατό να εντοπίζονται και στο μυ-
λικό τριτημόριο (1%) (Πίνακας 8). 

Κλινική προσέγγιση –
συζήτηση
Στην κλινική πράξη, η εξωτερική μορφο-
λογία του άνω δεύτερου γομφίου ταυτο-
ποιείται με την οπισθοφατνιακή ακτινο-
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Πίνακας 8

Αριθμός και θέση παράπλευρων ριζικών σωλήνων

Al Shalabi και συν.2

Ng και συν.14

Alavi και συν.15

Rwenyonyi και συν.8

Σύνολο

Μέσος όρος

διαφανοποίηση

διαφανοποίηση

διαφανοποίηση

διαφανοποίηση

40

77

65

221

403

-

2,6

-

-

1

5

3,9

1,5

-

3,3

42,5

15,6

30,8

-

26,9

47,5

22,1

32,2

5,3*

17,1

Συγγραφέας Είδος έρευνας Αριθμός
δοντιών

Μυλικό
τριτημόριο

%

Μέσο
τριτημόριο

%

Ακρορριζικό
τριτημόριο

%

Σύνολο
%

*Δεν μελέτησαν την κατανομή των παράπλευρων ριζικών σωλήνων.

A

Β

Εικ. 7: Μονόρριζος άνω δεύτερος γομ-
φίος, ενδοδοντικά θεραπευμένος, με
μία ρίζα και δύο ριζικούς σωλήνες που
ενώνονται ακρορριζικά. 

Εικ. 8: Μονόρριζος άνω δεύτερος γομ-
φίος, ενδοδοντικά θεραπευμένος, με
μία ρίζα και δύο ριζικούς σωλήνες με
ανεξάρτητη πορεία.

Εικ. 9: Μονόρριζος άνω δεύτερος γομ-
φίος, ενδοδοντικά θεραπευμένος, με
τρεις ριζικούς σωλήνες εκ των οποίων
οι δύο παρειακοί ενώνονται ακρορριζι-
κά, ενώ ο υπερώιος έχει ανεξάρτητη
πορεία. 

Εικ. 6: Μονόρριζος άνω δεύτερος γομ-
φίος. Α. Κλινική εικόνα μυλικού στομίου
ριζικού σωλήνα με μεγαλύτερη την πα-
ρειο-υπερώια διάμετρο. Β. Ακτινογραφι-
κή εικόνα αμέσως μετά την τελική έμ-
φραξη του ριζικού σωλήνα (Ευγενώς πα-
ραχωρηθείσα από Ioannidis K. και συν51. 



γραφία. Αν από την αρχική ακτινογρα-
φία ο κλινικός υποψιαστεί κάποια πα-
ραλλαγή στον αριθμό και το σχήμα των
ριζών, η λήψη δεύτερης ακτινογραφίας
με διαφορετική οριζόντια γωνίωση κρί-
νεται απαραίτητη.
Η εσωτερική ανατομία του συστήματος
των ριζικών σωλήνων των γομφίων της
άνω γνάθου συνιστά μια από τις σημα-
ντικότερες δυσχέρειες που πρέπει να ξε-
περάσει ο κλινικός οδοντίατρος προκει-
μένου να διασφαλίσει την επιτυχία της
ενδοδοντικής θεραπείας. Η μεγαλύτερη
πρόκληση έγκειται στην ανεύρεση του
ριζικού σωλήνα ΕΠ2, αν και στο δεύτε-
ρο γομφίο εμφανίζεται σε ποσοστό 37%
περίπου, σε αντίθεση με τον πρώτο,
όπου το ποσοστό ανέρχεται σε 52,7%54.
Σε μεγάλο ποσοστό άνω γομφίων με έν-
δειξη επανάληψης ενδοδοντικής θερα-
πείας, ως αίτιο αποτυχίας θεωρήθηκε
κάποιος ριζικός σωλήνας ΕΠ2 που την
πρώτη φορά δεν εντοπίστηκε14. 
Η αρχική ακτινογραφία δεν συνεισφέ-
ρει σημαντικά στη διαπίστωση του ριζι-
κού σωλήνα ΕΠ2, λόγω του μικρού του
μεγέθους και της υπερκάλυψής του από
τον κύριο ριζικό σωλήνα της εγγύς πα-
ρειακής ρίζας. Σύμφωνα με τους Pomer-
anz και Fishelberg28, ο αριθμός των ριζι-
κών σωλήνων καθορίζεται από το σχήμα
της ρίζας. Εγγύς παρειακές ρίζες με κω-
νικό σχήμα έχουν συνήθως έναν ριζικό
σωλήνα κεντρικά, ενώ αποπλατυσμένες
ρίζες έχουν συνήθως δύο ριζικούς σωλή-
νες, κάθε έναν σε έκκεντρη θέση. 
Ερευνητές που πραγματοποίησαν ταυτο-
χρόνως κλινικές και ex vivo μελέτες ανα-
φέρουν υψηλότερα ποσοστά ριζικών σω-
λήνων ΕΠ2 στις ex vivo, επισημαίνοντας
τις κλινικές δυσκολίες. Ενδιαφέρον, βέ-
βαια, παρουσιάζει το ότι σε κλινικές με-
λέτες στις οποίες χρησιμοποιήθηκε μι-
κροσκόπιο ή μεγεθυντικός φακός και
έγινε ρομβοειδής διάνοιξη, το ποσοστό
ανεύρεσης ριζικού σωλήνα ΕΠ2 προ-
σέγγιζε εκείνο των ex vivo μελετών13,14. 
Ο ριζικός σωλήνας ΕΠ2 συνήθως εντο-
πίζεται 1-2 mm εγγύς και υπερώια του
στομίου του κύριου εγγύς παρειακού ρι-
ζικού σωλήνα11. Η δυσκολία ανίχνευσης

του μυλικού στομίου του οφείλεται στο
μικρό του μέγεθος και στο ότι συχνά κα-
λύπτεται από οδοντίνη54. Το πρώτο και
σημαντικότερο βήμα για την ανίχνευσή
του είναι η ρομβοειδής διάνοιξη, ή σχή-
ματος καρδιάς, με μικρότερη εγγύς-άπω
διάμετρο σε σχέση με εκείνη του πρώτου
γομφίου55, η οποία επιτρέπει καλύτερη
ορατότητα στις πιθανές θέσεις του ριζι-
κού σωλήνα ΕΠ2. Στη συνέχεια, η χρήση
μεγέθυνσης (μικροσκόπιο ή μεγεθυντι-
κοί φακοί-λούπες), με ταυτόχρονη αφαί-
ρεση της οδοντίνης στο υποπολφικό τοί-
χωμα σε βάθος 1-3 mm, με ειδικές εγ-
γλυφίδες ή υπερήχους, συμβάλλει στην
αποκάλυψη του στομίου. Το μικροσκό-
πιο προσφέρει στον επεμβαίνοντα δι-
πλάσιο έως τριπλάσιο φως από την απλή
χειρουργική λυχνία και μεγεθύνει το
οπτικό πεδίο από 4 έως 30 φορές. Ωστό-
σο, λόγω του μεγάλου κόστους και της
περιορισμένης χρήσης του, πολλοί κλινι-
κοί προτιμούν να χρησιμοποιούν μεγε-
θυντικούς φακούς (λούπες), οι οποίοι δί-
νουν μεγέθυνση13 από x2 έως x6. Οι
Buhrley και συν.26 υποστηρίζουν ότι δεν
έχει σημασία το είδος της μεγέθυνσης
αρκεί ο κλινικός να γνωρίζει πώς να τη
χρησιμοποιεί. Η προσεκτική αφαίρεση
της υποπολφικής οδοντίνης οδηγεί σε
ευθεία πρόσβαση στο ριζικό σωλήνα, με
αποφυγή της μυλικής κάμψης του. Ο
οδοντίατρος, όμως, πρέπει να διαθέτει
κατάλληλα εργαλεία και δεξιότητες για
να επιτύχει επαρκή αφαίρεση της οδο-
ντίνης χωρίς να αποδυναμώσει την εγγύς
μασητική ακρολοφία του δοντιού (πρό-
ληψη κατάγματος) και να μην προκαλέ-
σει διάτρηση στο άπω τοίχωμα της ρίζας
στο σημείο διχασμού των ριζών. Αυξη-
μένη προσοχή πρέπει επίσης να δίνεται
σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας, διότι η
διάμετρος των ριζικών σωλήνων μειώνε-
ται λόγω ενασβεστίωσης15. 
Η κλινική εμπειρία του οδοντιάτρου δια-
δραματίζει ίσως τον πιο σημαντικό ρόλο
για την ανεύρεση και την επεξεργασία
του ριζικού σωλήνα ΕΠ2 στους γομφίους
της άνω γνάθου. Σε πρόσφατη έρευνα
των Corcoran και συν.56, παρατηρήθηκε
ότι νέοι οδοντίατροι στο πρώτο εξάμηνο

της κλινικής τους εργασίας εντόπισαν 3
ριζικούς σωλήνες στον άνω δεύτερο γομ-
φίο σε ποσοστό 54,1% και 4 ριζικούς
σωλήνες (ΕΠ2) σε ποσοστό 45,9%.
Ωστόσο, μετά την πάροδο δύο ετών, οι
ίδιοι οδοντίατροι με τις ίδιες μεθόδους
βρήκαν στο ίδιο χρονικό διάστημα 4 ρι-
ζικούς σωλήνες σε ποσοστό 62,5% των
δεύτερων γομφίων. Κατέληξαν, λοιπόν,
στο συμπέρασμα ότι όσο μεγαλύτερη
εμπειρία έχει ο κλινικός τόσο ικανότε-
ρος είναι να εντοπίσει υπεράριθμους ρι-
ζικούς σωλήνες. Σημειώνεται, βέβαια,
ότι και στις δύο περιπτώσεις τα ποσοστά
εντόπισης ριζικού σωλήνα ΕΠ2 θεωρού-
νται αρκετά υψηλά σε σύγκριση με τα
αποτελέσματα της ανασκόπησης (Πίνα-
κες 3 και 4). 
Τα μυλικά στόμια των άλλων ριζικών
σωλήνων εντοπίζονται ευκολότερα, υπό
την προϋπόθεση της σωστής διάνοιξης
του μυλικού θαλάμου. Ο κλινικός, βέ-
βαια, πρέπει να γνωρίζει ότι το μυλικό
στόμιο του άπω παρειακού ριζικού σω-
λήνα βρίσκεται αρκετά προς το κέντρο
της μασητικής επιφάνειας και κοντά στο
μυλικό στόμιο του εγγύς παρειακού ριζι-
κού σωλήνα, άρα η προσπάθεια ανίχνευ-
σής του προς τα άπω ενδέχεται να απο-
βεί άκαρπη και ταυτοχρόνως ενέχει τον
κίνδυνο διάτρησης55. 
Η ενδοδοντική προσέγγιση των άνω
δεύτερων γομφίων με μία ή δύο ρίζες
καθίσταται εξαιρετικά επίπονη, λόγω
της μεγάλης ποικιλομορφίας των ριζι-
κών σωλήνων τους. Στις περιπτώσεις αυ-
τές, η λήψη πολλαπλών ακτινογραφιών
με διαφορετική οριζόντια γωνία σκό-
πευσης και η προσεκτική τους εκτίμηση,
η διάνοιξη του μυλικού θαλάμου προ-
σαρμοσμένη στο σχήμα της μασητικής
επιφάνειας του δοντιού, η χρήση κατάλ-
ληλων εργαλείων και μεγεθυντικών φα-
κών, η γνώση, καθώς και η κλινική
εμπειρία του οδοντιάτρου παίζουν καθο-
ριστικό ρόλο στην επιτυχία της ενδοδο-
ντικής θεραπείας. Αν κατά τη διάνοιξη
ενός δίρριζου άνω δεύτερου γομφίου, το
μυλικό στόμιο του παρειακού ριζικού
σωλήνα εντοπίζεται κεντρικά και έχει το
ίδιο σχεδόν εύρος με το στόμιο του υπε-
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ρώιου ριζικού σωλήνα, αυτό αποτελεί
σαφή ένδειξη για την ύπαρξη δύο και
όχι τριών ριζικών σωλήνων. Επίσης, ένα
κεντρικό και ευρύ μυλικό στόμιο σε μο-
νόρριζο γομφίο συνήθως οδηγεί σε ευρύ
κωνικό ριζικό σωλήνα. 
Για την ενδοδοντική θεραπεία άνω δεύ-
τερου γομφίου σχήματος C εφαρμόζεται
διαφορετική κλινική προσέγγιση. Ενω-
μένες ρίζες και ρίζες σχήματος C, στην
αρχική ακτινογραφία, διακρίνονται σε
γειτνίαση η μία με την άλλη. Η αναγνώ-
ριση ριζικών σωλήνων σχήματος C μέσω
ακτινογραφικής εκτίμησης είναι δύσκο-
λη, διότι οι αντίστοιχες ρίζες είτε φαίνο-
νται ενωμένες είτε όχι. Ορισμένα γενικά
χαρακτηριστικά που εμφανίζονται σε
όλες σχεδόν τις ακτινογραφίες τέτοιων
δοντιών είναι δύο ευρείς ριζικοί σωλή-
νες με μια ασαφή εικόνα ενός τρίτου ρι-
ζικού σωλήνα ανάμεσά τους και η ψευ-
δής απεικόνιση εξόδου των μικροεργα-
λείων στο διχασμό των ριζών57. Ωστόσο,
μόνο μετά τη διάνοιξη του μυλικού θα-
λάμου μπορεί ο κλινικός να είναι βέβαι-
ος για την ύπαρξη ριζικών σωλήνων σχή-
ματος C. Ενδείξεις συνιστούν η ανάλογη
ανατομία του μυλικού θαλάμου και η
επίμονη αιμορραγία ή ο πόνος μετά τη
χημικομηχανική επεξεργασία των δύο
κύριων ριζικών σωλήνων. Ακόμη κι όταν
παρατηρείται στόμιο σχήματος C, δεν εί-
ναι βέβαιο ότι η ίδια μορφολογία συνε-
χίζεται μέχρι το ακρορρίζιο. Σε έναν
αληθή σωλήνα σχήματος C, το μικροερ-
γαλείο περνά από τον ένα σωλήνα στον
άλλο χωρίς αντίσταση29. 

Συμπεράσματα
• Οι εργασίες που επικεντρώνονται

στην εξωτερική και εσωτερική μορφο-
λογία του δεύτερου γομφίου της άνω
γνάθου είναι λιγότερες συγκριτικά με
τις αντίστοιχες του πρώτου γομφίου.

• Οι μελέτες ex vivo θεωρούνται πιο
αξιόπιστες, αν και με την εισαγωγή
της μεγέθυνσης στην κλινική πράξη τα
αποτελέσματα των μελετών in vivo εί-
ναι συγκρίσιμα με εκείνα των ex vivo. 

• Ο δεύτερος γομφίος της άνω γνάθου,

εκτός από την τυπική τρίρριζη μορφή
του, είναι δυνατόν να εμφανίζεται δίρ-
ριζος σε ποσοστό 7,2% και μονόρρι-
ζος σε ποσοστό 2,6%. Σε σπάνιες πε-
ριπτώσεις εμφανίζει επίσης υπεράριθ-
μες ρίζες ή, σπανιότερα, μορφολογία
σχήματος C.

• Δεύτερος ριζικός σωλήνας στην εγγύς
παρειακή ρίζα (ΕΠ2) εντοπίζεται σε
ποσοστό 37% περίπου, με ανεξάρτητη
πορεία ή ενωμένος ακρορριζικά με
τον κύριο εγγύς παρειακό ριζικό σω-
λήνα.

• Παράπλευροι ριζικοί σωλήνες εμφα-
νίζονται σε ποσοστό 17,1%.

Ο κλινικός πρέπει σε κάθε περίπτωση
να έχει υπόψη του τις διάφορες παραλ-
λαγές αριθμού, πορείας και σχήματος
που ενδέχεται να συναντήσει κατά την
ενδοδοντική θεραπεία του άνω δεύτε-
ρου γομφίου και να είναι σε θέση να τις
αντιμετωπίσει.
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Λεξικό Ενδοδοντικών όρων της ΕΕΕ, 
Εκδόσεις Κισσός, Αθήνα 2004.

Διάσειση δοντιού – Concussion (S 03.20) Ήπιος τραυματισμός των στηρι-
κτικών ιστών του δοντιού, κατά τον οποίο προκαλείται οίδημα και
αιμορραγία του περιρριζίου, με μοναδικό σύμπτωμα την ευαισθησία
στη μάσηση, την ψηλάφηση και την επίκρουση, χωρίς αύξηση της κι-
νητικότητας ή μετατόπιση του τραυματισμένου δοντιού.

Διασταυρούμενη μετάδοση – Cross-infection  Μετάδοση μολυσμένου υλι-
κού μεταξύ ασθενών.

Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης ―  International Organisation for
Stαndardization, (ISO) Διεθνής μη κυβερνητικός οργανισμός που
έχει ως σκοπό τη θέσπιση διεθνών προτύπων. Η επιτροπή TC 106 –
Dentistry αποτελεί το τμήμα του οργανισμού που είναι υπεύθυνο για
την ταυτοποίηση της ορολογίας, των μεθόδων έρευνας και των χαρα-
κτηριστικών των υλικών, των οργάνων, των συσκευών και του εξο-
πλισμού που χρησιμοποιούνται στην οδοντιατρική.
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Έξοδος υδροξειδίου του ασβεστίου

Έξοδος υδροξειδίου του ασβεστίου
με προσθήκη θειικού βαρίου στους περιακρορ-

ριζικούς ιστούς. Παρουσίαση περιπτώσεων
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Περίληψη
Το υδροξείδιο του ασβεστίου χρησιμοποιείται ευρέως ως αντι-
σηπτικό του ριζικού σωλήνα μεταξύ των συνεδριών, κατά τη
διάρκεια της ενδοδοντικής θεραπείας, λόγω της αντιμικροβιακής
του ιδιότητας. Η σκόνη του υδροξειδίου του ασβεστίου αναμει-
γνύεται με διάφορα υγρά, ενώ συνήθως προστίθεται θειικό βά-
ριο ώστε να αυξηθεί η ακτινοσκιερότητά του. Κατά την τοποθέ-
τησή του υφίσταται κίνδυνος εξόδου του υλικού στους περια-
κρορριζικούς ιστούς. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να
παρουσιάσει τέσσερις περιπτώσεις δοντιών με περιακρορριζική
αλλοίωση και τυχαία έξοδο του υδροξειδίου του ασβεστίου στους
περιακρορριζικούς ιστούς, αλλά και να αξιολογήσει την επίδρα-
ση της εξόδου αυτής στην περιακρορριζική επούλωση των συ-
γκεκριμένων δοντιών. Στις τρεις περιπτώσεις παρατηρήθηκε
πλήρης επούλωση των ιστών μετά από δύο χρόνια, ενώ στην τέ-
ταρτη η έξοδος του υλικού καθυστέρησε την επούλωση, που δεν
ήταν πλήρης ακόμα και ύστερα από δεκατέσσερα χρόνια. Επι-
πλέον, το υδροξείδιο του ασβεστίου δεν απορροφήθηκε πλήρως
σε καμιά από τις παραπάνω περιπτώσεις. 

Summary
Extrusion of calcium hydroxide with added barium sulfate in-
to the periapical tissues. Report of four cases

Th. Zarra*, I. Molyvdas**

Calcium hydroxide [Ca(OH)2] is widely used as an intra-canal
medicament due to its antimicrobial properties. Ca(OH)2 powder is
mixed with a variety of vehicles to form a paste. Barium sulfate is
usually added to this paste to enhance its radiopacity. During its in-
tra-canal placement, the paste may unintentionally be extruded into
the periapical tissues. The aim of this study is to present four case his-
tories with periapical lesions and accidental extrusion of calcium hy-
droxide into the periapical tissues, and evaluate the impact of the ex-
trusion on the periapical healing.  In three of the cases mentioned,
healing was complete after two years; in the fourth case, the Ca(OH)2
extrusion delayed periapical healing, which remained uncompleted,
even after fourteen years. In addition, the paste was not completely
resorbed in any of the cases evaluated. 
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Εισαγωγή

Το υδροξείδιο του ασβεστίου έχει χρη-
σιμοποιηθεί ευρέως ως αντισηπτικό των
ριζικών σωλήνων, λόγω της αντιμικρο-
βιακής του ιδιότητας. Συγκεκριμένα,
απελευθερώνει ιόντα υδροξυλίου σε
υγρό περιβάλλον, που προκαλούν κατα-
στροφή των κυτταρικών μεμβρανών, με-
τουσίωση των πρωτεϊνών και αποικοδό-
μηση του DNA. Επιπλέον, είναι σταθερό
για μεγάλο χρονικό διάστημα, επάγει το
σχηματισμό σκληρού ιστού και εξαλεί-
φει το φλεγμονώδες εξίδρωμα1,2. Στην
κλινική πράξη, η σκόνη υδροξειδίου του
ασβεστίου αναμειγνύεται με ποικίλα
υγρά. Προκειμένου να αυξηθεί η ακτινο-
σκιερότητά του, συνήθως προστίθεται
στο μείγμα θειικό βάριο. Έχουν χρησι-
μοποιηθεί πολλές τεχνικές και εργαλεία
για την τοποθέτησή του στους ριζικούς
σωλήνες των δοντιών. Κατά την τοποθέ-
τηση, υπάρχει κίνδυνος εξόδου του υλι-
κού στους περιακρορριζικούς ιστούς. 
Έχει διατυπωθεί η άποψη πως η έξοδός
του στις περιακρορριζικές αλλοιώσεις
μπορεί να επιδράσει στους φλεγμαίνο-
ντες ιστούς και στο επιθηλιακό τοίχωμα
της αλλοίωσης και δυνητικά να ευνοήσει
την περιακρορριζική επούλωση και την
επανόρθωση του οστού3. Επιπλέον,
υπάρχουν αναφορές ότι η έξοδος του
υδροξειδίου του ασβεστίου δεν εμποδί-
ζει την επούλωση των περιακρορριζικών
ιστών, αν και σε πολλές περιπτώσεις
φαίνεται να την καθυστερεί4-6. 
Από την άλλη πλευρά, η έξοδος του
υδροξειδίου του ασβεστίου μπορεί να
προκαλέσει αναζωπύρωση της περια-
κρορριζικής φλεγμονής5, ενώ έχει συν-
δεθεί και με σοβαρές ανεπιθύμητες
αντιδράσεις. Υπάρχουν στη βιβλιογρα-
φία αναφορές περιστατικών με νέκρωση
του βλεννογόνου και των ούλων, εξαι-
τίας του υψηλού pH7, σοβαρή ιστική νέ-
κρωση μετά από ενδοαρτηριακή έγχυ-
ση8, σοβαρή ισχαιμία του προσώπου9,
παραισθησία του γενειακού και του κά-
τω φατνιακού νεύρου μετά από διείσδυ-
ση του υλικού στον κάτω φατνιακό πό-
ρο10, σχηματισμό αντρολίθων ύστερα

από έξοδό του στο ιγμόρειο άντρο11,12,
αντίδραση ξένου σώματος στους γειτονι-
κούς ιστούς των ούλων13, απουσία επού-
λωσης και αυξανόμενο οίδημα στην πε-
ριοχή της εξόδου14. Σε ποντίκια, ύστερα
από εμβολιασμό υδροξειδίου του ασβε-
στίου στους υποδόριους ιστούς, παρατη-
ρήθηκε σοβαρή ιστική αντίδραση15,16. Η
σοβαρότητά της ποικίλλει ανάλογα με
τον τύπο της πάστας που είχε χρησιμο-
ποιηθεί.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να
παρουσιάσει τέσσερα κλινικά περιστατι-
κά δοντιών με περιακρορριζικές αλλοι-
ώσεις και τυχαία έξοδο υδροξειδίου του
ασβεστίου σε αυτές και να αξιολογήσει
την επίδραση της εξόδου στην περια-
κρορριζική επούλωση ύστερα από χρόνο
παρακολούθησης έως δεκατέσσερα έτη.

Παρουσίαση περιπτώσεων
• Περίπτωση 1
Ασθενής ηλικίας 14 ετών, με ελεύθερο
ιατρικό ιστορικό, παραπέμφθηκε για εν-
δοδοντική θεραπεία του αριστερού πρώ-
του κάτω γομφίου. Το δόντι ήταν επώδυ-
νο στην επίκρουση και ευαίσθητο στην
ψηλάφηση. Η οπισθοφατνιακή ακτινο-
γραφία αποκάλυψε την παρουσία περια-
κρορριζικής αλλοίωσης στην περιοχή
του γομφίου, ενώ οι δοκιμασίες ζωτικό-
τητας επιβεβαίωσαν τη νέκρωση του
πολφού. Μετά τη διάνοιξη και προπαρα-
σκευή των ριζικών σωλήνων, τοποθετή-
θηκε σε αυτούς χημικώς καθαρό υδρο-
ξείδιο του ασβεστίου (Merck K GaA,
Darmstadt, Germany) αναμεμειγμένο με
θειικό βάριο (αναλογία 4:1) και φυσιο-
λογικό ορό σε φύσιγγες, με τη χρήση βε-
λόνης Lentulo (Maillefer Dent sply, Tul-
sa, OK, USA) προσαρμοσμένης σε χει-
ρολαβή χαμηλών ταχυτήτων. Στην επό-
μενη συνεδρία, το Ca(OH)2 αφαιρέθηκε
με ρίνιση και διακλυσμούς με NaOCl
1%. Κατά τη λήψη προτελικής ακτινο-
γραφίας διαπιστώθηκε έξοδος υδροξει-
δίου του ασβεστίου στην περιακρορριζι-
κή αλλοίωση. Ο ασθενής δεν είχε ανα-
φέρει καμιά ενόχληση ή πόνο στην πε-
ριοχή τη στιγμή της εξόδου και τις επό-
μενες ημέρες. Το δόντι εμφράχθηκε με

γουταπέρκα και φύραμα Grossman
(Roth 811, Roth International Ltd, Chi -
cago IL, USA) με την τεχνική της πλά-
γιας συμπύκνωσης. Ο ασθενής δεν προ-
σήλθε στους προγραμματισμένους επα-
νελέγχους των 6 και 12 μηνών, ενώ η
ακτινογραφική εξέταση ύστερα από 2
έτη α ποκάλυψε πλήρη επούλωση των πε-
ριακρορριζικών ιστών. Ωστόσο, το
υδροξείδιο του ασβεστίου στους περια-
κρορριζικούς ιστούς δεν απορροφήθηκε
πλήρως α κόμα και μετά από τέσσερα
έτη (Εικ. 1). 

• Περίπτωση 2
Ασθενής ηλικίας 21 ετών, με ελεύθερο
ιατρικό ιστορικό, παραπέμφθηκε για εν-
δοδοντική θεραπεία του αριστερού κε-
ντρικού τομέα της άνω γνάθου. Το δόντι
παρουσίαζε ευαισθησία στην επίκρουση
και την ψηλάφηση και υπήρχε συρίγγιο,
το στόμιο του οποίου εντοπιζόταν στα
ούλα ανάμεσα στον κεντρικό και τον
πλάγιο τομέα, ενώ η λήψη οπισθοφατ-
νιακής ακτινογραφίας με κώνο γουτα-
πέρκας στο συρίγγιο επιβεβαίωσε την
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Εικ. 1: Έξοδος Ca(OH)2 στους περια-
κρορριζικούς ιστούς του #36. Α. Ακτι-
νογραφία αμέσως μετά την έμφραξη
του ριζικού σωλήνα. Β. Επανέλεγχος
μετά από 4 έτη. 

A

Β



παρουσία περιακρορριζικής αλλοίωσης
στον κεντρικό τομέα και τη συσχέτιση
του συριγγίου με αυτόν. Επιπλέον, δια-
πιστώθηκε ότι το ακρορρίζιο ήταν αδιά-
πλαστο. Η ασθενής ανέφερε τραυματι-
σμό στην περιοχή, σε ηλικία 11 ετών.
Μετά από διάνοιξη και ελαφρά προπα-
ρασκευή του ριζικού σωλήνα, συνοδευό-
μενη από άφθονους διακλυσμούς με
NaOCl 1%, τοποθετήθηκε στο ριζικό
σωλήνα, με τη βοήθεια βελόνης Lentulo
(Maillefer Dent sply, Tulsa OK, USA)
προσαρμοσμένης σε χειρολαβή χαμηλών
ταχυτήτων, χημικώς καθαρό υδροξείδιο
του ασβεστίου (Merck K GaA, Darm-
stadt, Germany) αναμεμειγμένο με θειι-
κό βάριο (σε αναλογία 4:1) και φυσιολο-
γικό ορό σε αποστειρωμένες φύσιγγες,
για τη δημιουργία ακρορριζικού φραγ-
μού σκληρού ιστού. Μετά από 4 μήνες, ο
ακτινογραφικός έλεγχος αποκάλυψε έξο-
δο Ca(OH)2 στους περιακρορριζικούς
ιστούς και δημιουργία ενασβεστιωμένου
ιστού ακρορριζικά, που επιβεβαιώθηκε
και με χρήση ρίνης κλινικά. Η ασθενής
δεν είχε αισθανθεί καμιά ενόχληση ή πό-
νο τη στιγμή της εξόδου του Ca(OH)2 και
τις επόμενες ημέρες. Το Ca(OH)2 αφαι-
ρέθηκε από το ριζικό σωλήνα με ρίνιση
και διακλυσμoύς με NaOCl 1% και ακο-
λούθησε έμφραξή του με γουταπέρκα και
φύραμα Grossman (Roth 811, Roth Inter-
national Ltd, Chicago IL, USA) με την τε-
χνική της πλάγιας συμπύκνωσης. Ο πε-
ριοδικός κλινικός και ακτινογραφικός
έλεγχος στους 3, 6, 9, 13 μήνες και 14 έτη

αποκάλυψε καθυστέρηση της επούλω-
σης των περιακρορριζικών ιστών, αλλά
και παραμονή του ακτινοσκιερού υλικού
στην περιοχή της αλλοίωσης (Εικ. 2). 

• Περίπτωση 3
Ασθενής ηλικίας 10 ετών, με ελεύθερο
ιατρικό ιστορικό, παραπέμφθηκε για εν-
δοδοντική θεραπεία του αριστερού κε-
ντρικού τομέα της άνω γνάθου. Το δόντι
παρουσίαζε ευαισθησία στην επίκρουση
και την ψηλάφηση, ενώ ακτινογραφικά
διαπιστώθηκε περιακρορριζική αλλοίω-

ση που σχετιζόταν με το συγκεκριμένο
δόντι και με αδιάπλαστο ακρορρίζιο.
Μετά από διάνοιξη και ελαφρά προπαρα-
σκευή του ριζικού σωλήνα, συνοδευόμενη
με άφθονους διακλυσμούς με NaOCl 1%,
τοποθετήθηκε στο ριζικό σωλήνα, με τη
βοήθεια βελόνης Lentulo (Maillefer
Dent sply, Tulsa OK, USA) προσαρμο-
σμένης σε χειρολαβή χαμηλών ταχυτή-
των, χημικώς καθαρό υδροξείδιο του
ασβεστίου (Merck K GaA, Darmstadt,
Germany) αναμεμειγμένο με θειικό βά-
ριο (σε αναλογία 4:1) και φυσιολογικό
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Εικ. 2: Έξοδος Ca(OH)2 στους περιακρορριζικούς ιστούς του #22. Α. Αρχική ακτινογραφία. Β. Τοποθέτηση Ca(OH)2. Γ. Ακτινο-
γραφία αμέσως μετά την έμφραξη του ρ.σ. Δ. Ακτινογραφία επανελέγχου μετά από 13 μήνες. Ε. Ακτινογραφία επανελέγχου μετά από
14 χρόνια.

A Β Γ Δ Ε

A Β Γ Δ

E ΣΤ Ζ Η

Εικ. 3: Έξοδος Ca(OH)2 στους περιακρορριζικούς ιστούς του #11. Α. Αρχική ακτι-
νογραφία. Β. Τοποθέτηση Ca(OH)2, ακτινογραφία μετά από 3 μήνες. Γ. Ακτινογρα-
φία μετά από 6 μήνες. Δ. Τελική ακτινογραφία. Ε. Ακτινογραφία επανελέγχου μετά
από 4 έτη. ΣΤ. Ακτινογραφία επανελέγχου μετά από 6 έτη. Ζ. Ακτινογραφία επανε-
λέγχου μετά από 7 έτη. Η. Ακτινογραφία επανελέγχου μετά από 10 έτη. 



ορό σε αποστειρωμένες φύσιγγες, για τη
δημιουργία ακρορριζικού φραγμού
σκληρού ιστού. Η πορεία της ακρορρι-
ζαπόφραξης ελέγχθηκε κλινικά και
ακτινογραφικά στους 3 μήνες, οπότε
διαπιστώθηκε έξοδος Ca(OH)2 στους
περιακρορριζικούς ιστούς, και στους 6, 9
και 12 μήνες, οπότε διαπιστώθηκε σχη-
ματισμός σκληρού ιστού ακρορριζικά. Ο
ασθενής δεν είχε αισθανθεί καμιά ενό-
χληση ή πόνο τη στιγμή της εξόδου και
τις επόμενες ημέρες. Έτσι, το Ca(OH)2
αφαιρέθηκε από το ριζικό σωλήνα με ρί-
νιση και διακλυσμoύς με NaOCl 1% και
πραγματοποιήθηκε έμφραξη του ριζικού
σωλήνα με την τεχνική της θερμοπλαστι-
κοποιημένης γουταπέρκας με το σύστη-
μα Obtura II (Obtura Corp., Fenton
MO, USA). Ο ασθενής δεν προσήλθε
στους προγραμματισμένους επανελέγ-
χους στους 6 μήνες, 12 μήνες και 2 έτη,
ενώ ο κλινικός και ακτινογραφικός
έλεγχος μετά από 4 έτη αποκάλυψε πλή-
ρη επούλωση των περιακρορριζικών
ιστών. Ωστόσο, το Ca(OH)2 δεν είχε
απορροφηθεί πλήρως από τους περια-
κρορριζικούς ιστούς ακόμα και μετά
από 10 έτη (Εικ. 3).

• Περίπτωση 4
Ασθενής ηλικίας 10 ετών, με ελεύθερο
ιατρικό ιστορικό, παραπέμφθηκε για
ενδοδοντική θεραπεία του δεξιού κε-
ντρικού τομέα της άνω γνάθου. Το δό-
ντι παρουσίαζε ευαισθησία στην επί-
κρουση, ενώ ακτινογραφικά διαπιστώ-

θηκε αλλοίωση που σχετιζόταν με το
συγκεκριμένο δόντι, του οποίου το
ακρορρίζιο ήταν αδιάπλαστο. Πραγμα-
τοποιήθηκε διάνοιξη και ελαφρά προ-
παρασκευή του ριζικού σωλήνα, συνο-
δευόμενη με διακλυσμούς με NaOCl
1%, ενώ προκειμένου να επιτευχθεί
ακρορριζαπόφραξη, τοποθετήθηκε στο
ριζικό σωλήνα, με τη χρήση lentulo, χη-
μικώς καθαρό Ca(OH)2 (Merck K
GaA, Darmstadt, Germany) αναμεμειγ-
μένο με θειικό βάριο (αναλογία 4:1) και
φυσιολογικό ορό σε αποστειρωμένες
φύσιγγες. Η πορεία της ακρορριζαπό-
φραξης ελέγχθηκε κλινικά και ακτινο-
γραφικά στους 3 μήνες και το Ca(OH)2
αντικαταστάθηκε με νέο. Στους 6 μήνες,
ο ακτινογραφικός επανέλεγχος αποκά-
λυψε έξοδο Ca(OH)2 στους περιακρορ-
ριζικούς ιστούς και στους 12 μήνες δια-
πιστώθηκε σχηματισμός σκληρού ιστού
ακρορριζικά. Ο ασθενής δεν παρουσία-
σε κανένα σύμπτωμα αμέσως μετά την
έξοδο Ca(OH)2 και τις επόμενες ημέ-
ρες. Το Ca(OH)2 αφαιρέθηκε από το
ριζικό σωλήνα με ρινισμούς και NaOCl
1% και ακολούθησε έμφραξη του ριζι-
κού σωλήνα με την τεχνική της θερμο-
πλαστικοποιημένης γουταπέρκας με το
σύστημα Obtura II (Obtura Corp., Fen-
ton MO, USA). Ο περιοδικός κλινικός
και ακτινογραφικός έλεγχος στους 6
και 18 μήνες αποκάλυψε πλήρη επού-
λωση των περιακρορριζικών ιστών και
παραμονή του ακτινοσκιερού υλικού σε
αυτούς (Εικ. 4).

Συζήτηση

Τα ευρήματα της διεθνούς βιβλιογρα-
φίας για την επίδραση της εξόδου υδρο-
ξειδίου του ασβεστίου στους περιακρορ-
ριζικούς ιστούς είναι αντικρουόμενα.
Από τη μια πλευρά, υπάρχουν αναφορές
περιστατικών με ευνοϊκή επίδραση του
εξαχθέντος υλικού στην περιακρορριζι-
κή επούλωση και την επανόρθωση του
οστού1, και από την άλλη υπάρχουν πε-
ριπτώσεις με σοβαρές ανεπιθύμητες
αντιδράσεις λόγω της εξόδου αυτής7-13.
Στα κλινικά περιστατικά που παρουσιά-
ζονται στην παρούσα εργασία, διαπι-
στώθηκε έξοδος υδροξειδίου του ασβε-
στίου με θειικό βάριο στους περιακρορ-
ριζικούς ιστούς μετά από λήψη περια-
κρορριζικών ακτινογραφιών. Στο πρώτο
όμως από αυτά, η συμβατική ακτινογρα-
φία που αποδείκνυε την έξοδο, κατα-
στράφηκε με την πάροδο του χρόνου, γι’
αυτό και δεν παρατίθεται με τις υπόλοι-
πες. Ωστόσο, η έξοδος είχε καταγραφεί
στο ιστορικό του ασθενούς. 
Τα παραπάνω αναφερθέντα κλινικά πε-
ριστατικά συνηγορούν υπέρ της άποψης
ότι η έξοδος στους περιακρορριζικούς
ιστούς υδροξειδίου του ασβεστίου που
περιέχει θειικό βάριο δεν συνοδεύεται
συνήθως από σοβαρές ανεπιθύμητες
αντιδράσεις. Ωστόσο, ακόμα και όταν η
επούλωση είναι ολοκληρωμένη, με πλή-
ρη εξαφάνιση της περιακρορριζικής αλ-
λοίωσης, όπως στα τρία από τα προανα-
φερθέντα περιστατικά, η απορρόφηση
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Εικ. 4: Έξοδος Ca(OH)2 στους περιακρορριζικούς ιστούς του #11. Α. Αρχική ακτινογραφία. Β. Τοποθέτηση Ca(OH)2 και ακτινο-
γραφία μετά από 6 μήνες (η απομόνωση είχε γίνει με ελαστικό κορδόνι, χωρίς τη χρήση αρπάγης). Γ. Ακτινογραφία αμέσως μετά την
έμφραξη του ριζικού σωλήνα. Δ. Ακτινογραφία επανελέγχου μετά από 6 μήνες. Ε. Ακτινογραφία επανελέγχου μετά από 18 μήνες.
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του υλικού από τους περιακρορριζικούς
ιστούς δεν είναι πλήρης. Επιπλέον, ενδέ-
χεται η έξοδος του υδροξειδίου του
ασβεστίου να προκαλέσει επιβράδυνση
της επούλωσης, όπως συνέβη στο τρίτο
περιστατικό που αναφέρθηκε, όπου η
επούλωση δεν ολοκληρώθηκε ακόμα και
μετά από δεκατέσσερα έτη. Τα παραπά-
νω ευρήματα συμφωνούν και με εκείνα
άλλων συγγραφέων4,6, οι οποίοι διαπί-
στωσαν επιβράδυνση της επούλωσης σε
ορισμένες περιπτώσεις εξόδου και ατε-
λή απορρόφηση του υδροξειδίου του
ασβεστίου που περιείχε θειικό βάριο.
Ωστόσο, εμμένουσες ασυμπτωματικές
περιακρορριζικές αλλοιώσεις, ιδίως σε
δόντια με έξοδο υλικού στους περια-
κρορριζικούς ιστούς, δεν πρέπει εν γένει
να αξιολογούνται ως αποτυχίες, αφού
ορισμένες θα επουλωθούν μετά από πα-
ρατεταμένο διάστημα παρακολούθησης.
Χαρακτηριστικά, σε εργασία των Fris-
tad και συν. (2004) διαπιστώθηκε ότι δό-
ντια με ασυμπτωματική εμμένουσα πε-
ριακρορριζική αλλοίωση 10 έτη μετά την
ενδοδοντική θεραπεία17, επουλώθηκαν
πλήρως μετά από 27 έτη18. Ωστόσο, πρέ-
πει να σημειωθεί ότι η επιβράδυνση της
επούλωσης, που παρατηρήθηκε στο τρί-
το περιστατικό, ενδεχομένως οφείλεται
και στη μυλική μικροδιείσδυση από την
παραμονή του προσωρινού εμφρακτικού
υλικού (Cavit) επί μεγάλο χρονικό διά-
στημα, συγκεκριμένα επί δεκατρείς μή-
νες19,20. Τέλος, δεν μπορεί να αποκλει-
στεί η πιθανότητα η παρατηρούμενη
ακτινογραφικά ακτινοδιαύγαση να μην
υποδηλώνει επιβράδυνση της επούλω-
σης, αλλά να οφείλεται σε επούλωση της
αλλοίωσης με ουλώδη ιστό (scar tis-
sue)21. 
Πιθανό αίτιο για την απουσία πλήρους
απορρόφησης του υλικού είναι το θειικό
βάριο που προστίθεται στο υδροξείδιο
του ασβεστίου για λόγους αύξησης της
ακτινοσκιερότητάς του. Το ανθρώπινο
σώμα αδυνατεί να απορροφήσει το
αδιάλυτο θειικό βάριο. Μόνο 0,02 g θει-
ικού βαρίου μπορούν να απορροφηθούν
σε 100 ml νερού22. Εξάλλου, σε μελέτη
των De Moor και συν., από το σύνολο

των περιστατικών που παρακολούθησαν
το υδροξείδιο του ασβεστίου δεν απορ-
ροφήθηκε στις περιπτώσεις στις οποίες
χρησιμοποιήθηκε σκεύασμα με θειικό
βάριο. Αντίθετα, η απορρόφηση ήταν
πλήρης στις περιπτώσεις που το σκεύα-
σμα δεν περιείχε θειικό βάριο4. Επιπλέ-
ον, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το ακτι-
νοσκιερό υλικό που παρατηρήθηκε στις
ακτινογραφίες επανελέγχου ενδέχεται
να είναι μόνο θειικό βάριο, και όχι η πά-
στα υδροξειδίου του ασβεστίου.
Στην ορθοπεδική, το θειικό βάριο προ-
στίθεται συχνά στην κονία οστού για αύ-
ξηση της ακτινοσκιερότητάς της. Έχει
αποδειχθεί ότι η προσθήκη αυτή επηρε-
άζει αρνητικά τις μηχανικές ιδιότητες
της κονίας και συγκεκριμένα μειώνει την
αντοχή της στην τάση και το συντελεστή
θραύσης της23,24. Είναι λοιπόν πιθανό, η
χρήση του θειικού βαρίου να προκαλεί
προβλήματα και στην ενδοδοντία, μετα-
βάλλοντας τις ιδιότητες χειρισμού του
υδροξειδίου του ασβεστίου.  
Συμπερασματικά, τα προαναφερθέντα
κλινικά περιστατικά επιβεβαιώνουν ότι
η έξοδος υδροξειδίου του ασβεστίου
στις περιακρορριζικές αλλοιώσεις δεν
οδηγεί συνήθως σε σοβαρές ιστικές
αντιδράσεις. Ωστόσο, μερικές φορές
συνδέεται με καθυστέρηση της περια-
κρορριζικής επούλωσης, καθώς και με
ατελή απορρόφηση του υλικού. Επομέ-
νως, η έξοδος υδροξειδίου του ασβεστί-
ου στους περιακρορριζικούς ιστούς πρέ-
πει να αποφεύγεται.
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Περίληψη
Η ενασβεστίωση του πολφού ενός δοντιού είναι συνήθως αποτέ-
λεσμα κάποιου παλαιού τραυματισμού. Ο μηχανισμός δημιουρ-
γίας ενασβεστίωσης μετά από τραυματισμό δεν έχει πλήρως δι-
ευκρινισθεί. Φαίνεται, όμως, ότι μεταβολές στο αγγειακό και
νευρικό σύστημα του πολφού έχουν ως αποτέλεσμα την παραγω-
γή, με γρήγορους ρυθμούς, τριτογενούς οδοντίνης. Η κλινική ει-
κόνα ενός δοντιού με ενασβεστιωμένο πολφό μοιάζει με την ει-
κόνα δοντιού με νεκρό πολφό. Παρατηρείται κίτρινη ή και καφέ
χροιά της μύλης. Ωστόσο, οι δοκιμασίες ζωτικότητας του πολφού
μπορεί να δώσουν ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα και να οδηγή-
σουν σε εσφαλμένα συμπεράσματα για τη ζωτικότητα του πολ-
φού. Η πλέον συντηρητική αντιμετώπιση δοντιών με ενασβεστιω-
μένη πολφική κοιλότητα είναι οι τεχνικές λεύκανσης, που μπορούν
να εφαρμοσθούν και να δώσουν αξιόπιστες λύσεις στο αισθητικό
πρόβλημα χωρίς να θίξουν καθόλου τους οδοντικούς ιστούς.
Οι τεχνικές που προτείνονται είναι: 
- Η λεύκανση, με νάρθηκα στο σπίτι, μόνο του ενασβεστιωμένου
δοντιού 
- Η λεύκανση με τη μέθοδο της εν ψυχρώ τεχνικής ή της ένδο-έξω
μυλικής τεχνικής. 
Στη λεύκανση του ενασβεστιωμένου δοντιού με νάρθηκα στο σπί-
τι, ως λευκαντικός παράγοντας χρησιμοποιείται το καρβαμιδικό
υπεροξείδιο 10, 16 ή 20%. Στη λεύκανση ενασβεστιωμένου δο-
ντιού με τη μέθοδο της εν ψυχρώ τεχνικής, εφαρμόζεται η ίδια τε-
χνική με τα ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια (μείγμα υπεροξει-
δίου του υδρογόνου 30-35% και υπερβορικού νατρίου). Σε περι-
πτώσεις έντονης δυσχρωμίας προτείνεται η συνδυασμένη ένδο-
έξω μυλική τεχνική. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην
τοποθέτηση στρώματος υαλοϊονομερούς κονίας αντίστοιχα με το
αποφραχθέν στόμιο του ριζικού σωλήνα, διότι ακόμα και όταν
ακτινογραφικά φαίνεται πλήρως ενασβεστιωμένη η πολφική κοι-
λότητα πάντα υπάρχει νηματοειδής ριζικός σωλήνας. Μετά το πέ-
ρας της λεύκανσης, ο περιοδικός ακτινογραφικός έλεγχος του
δοντιού είναι επιβεβλημένος.

Summary
Bleaching techniques in teeth with post-trauma calcification
of the pulp champer 

Ch. Paximada-Tsakanikou*

The pulp chamber calcification is usually caused by an old dental
trauma. The mechanism that creates the post-trauma calcification
effect after an injury has not been fully cleared out. It seems that
changes in the neurovascular supply of the pulp result in the quick
production of tertiary dentine. The clinical image of a tooth with
pulp canal calcification resembles the image of a tooth with necrotic
pulp. Yellowish or brownish tooth crown is observed. Vitality testing
could give false negative results and lead to false conclusions con-
cerning pulp vitality. The most conservative way of treating these
cases focuses on whitening techniques, that can lead to a reliable so-
lution without causing any damage to the dental tissues.    
Recommended techniques are:
- Single-tooth home bleaching with a plastic mouth-guard
- The walking bleaching technique and the combined inside-outside
bleaching technique.
In the whitening technique applied with a plastic mouth-guard at
home, the whitening factor used is carbamide peroxide 10, 16 or
20%. In the whitening treatment of a calcified tooth with the walking
bleaching technique, the same method is applied as in the endodon-
tically treated teeth (a mixture of hydrogen peroxide 30-35% and
sodium perbonate). In cases of pronounced discoloration, the com-
bined inside-outside  bleaching technique is recommended. It is im-
portant to give extra care to the application of a glassionomer ce-
ment layer in the previous place of the calcified root canal, because
even when the pulp chamber seems calcified in a radiograph there
always remains a very thin root pulp. After completing the whitening
process, periodical radiographic checking of the treated tooth is
considered mandatory.
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1. Εισαγωγή
Η ενασβεστίωση του πολφού ενός δοντι-
ού είναι συνήθως αποτέλεσμα κάποιου
παλαιού τραυματισμού. Το είδος του
τραύματος, η χρονική περίοδος που αυτό
συνέβη, σε σχέση με τη διάπλαση της ρί-
ζας του δοντιού, αλλά και το είδος της
ακινητοποίησης που ενδεχομένως χρη-
σιμοποιήθηκε, είναι σημαντικοί παράγο-
ντες που θα καθορίσουν την εμφάνιση
της ενασβεστίωσης του μυλικού ή και
του ριζικού πολφού. 
Ερευνητικές μελέτες δείχνουν ότι ένα
τραύμα μέσης βαρύτητας, αλλά και
τραύμα που συμβαίνει την περίοδο στην
οποία η διάπλαση της ρίζας δεν ολοκλη-
ρώθηκε ακόμα, έχει πολλές πιθανότητες
να οδηγήσει σε ενασβεστίωση του πολ-
φού. Τα ποσοστά ξεκινούν από 0,5% σε
περιπτώσεις κατάγματος αδαμαντίνης-
οδοντίνης, ανέρχονται σε 40% όταν πα-
ρατηρείται μετατόπιση του δοντιού κατά
τον τραυματισμό και φθάνουν το 69-73%
όταν έχει συμβεί κάταγμα της ρίζας1-3. 
Ο μηχανισμός δημιουργίας ενασβεστίω-
σης μετά από τραυματισμό δεν έχει πλή-
ρως διευκρινισθεί. Φαίνεται, όμως, ότι
αίτιο της έναρξης παραγωγής  τριτογε-
νούς ή αντιδραστικής οδοντίνης είναι
μεταβολές στο αγγειακό και νευρικό σύ-
στημα του πολφού. Η σύνθλιψη του αγ-
γειονευρώδους δεματίου ακρορριζικά,
κατά τον τραυματισμό του δοντιού, προ-
καλεί μείωση της αγγειακής κυκλοφο-
ρίας, ενώ παράλληλα μεταβάλλεται η
δραστηριότητα των νευρικών ινών του
πολφού. Ως αποτέλεσμα, μετά την επού-
λωση, παρατηρείται έντονη οδοντινο-
βλαστική δραστηριότητα που οδηγεί
στην παραγωγή, με γρήγορους ρυθμούς,
άτυπης οδοντίνης1,4. 

2. Κλινική εικόνα 
Η κλινική εικόνα ενός δοντιού με ενα-
σβεστιωμένο πολφό μοιάζει με την εικό-
να δοντιού με νεκρό πολφό. Συγκεκριμέ-
να, παρατηρείται κίτρινη ή και καφέ
χροιά της μύλης, η οποία οφείλεται στο
αυξημένο πάχος αλλά και στο χρώμα της
υποκείμενης άτυπης οδοντίνης. Συχνά,

αυτή η δυσχρωμία, σε συνδυασμό με την
αρνητική απόκριση σε δοκιμασίες ζωτι-
κότητας, οδηγούν σε εσφαλμένα συμπε-
ράσματα όσον αφορά τη ζωτικότητα του
πολφού, δεδομένου ότι τόσο η δοκιμα-
σία ψυχρού όσο και η  ηλεκτρική δοκι-
μασία μπορεί να δώσουν ψευδώς αρνη-
τικό αποτέλεσμα. Η δοκιμασία διάνοι-
ξης κοιλότητας και η δοκιμασία με συ-
σκευή Laser Doppler είναι πιο αξιόπι-
στες και μας δίνουν πληροφορίες για την
πραγματική κατάσταση του πολφού. Η
ακτινογραφική εικόνα και το ιστορικό
του δοντιού (παλαιότερος τραυματισμός)
θα μας βοηθήσουν να καταλήξουμε στη
σωστή διάγνωση και αντιμετώπιση. Το
ποσοστό νέκρωσης του πολφού σε δόντια
με μετατραυματική ενασβεστίωσή του εί-
ναι ιδιαίτερα χαμηλό (7-16%). 
Η σύγχρονη άποψη, με βάση τα  κλινικά
και ερευνητικά δεδομένα, είναι ότι σε
δόντια με ενασβεστιωμένο πολφό ενδο-
δοντική θεραπεία γίνεται μόνο όταν
υπάρχουν συμπτώματα ή ακτινογραφικά
σημεία νέκρωσης του πολφού3,5-8. 

3. Αντιμετώπιση

Ο κλινικός οδοντίατρος καλείται να
αντιμετωπίσει το αισθητικό πρόβλημα
που δημιουργούν δόντια με ενασβεστιω-
μένο πολφό. Προτείνονται διάφορες τε-
χνικές, όπως:
• τεχνικές λεύκανσης
• όψεις κεραμικές ή όψεις σύνθετης ρη-

τίνης
• ολοκεραμικές στεφάνες 
• στεφάνες μεταλλοκεραμικές
• συνδυασμός λεύκανσης και όψης
Η πλέον συντηρητική αντιμετώπιση τέ-
τοιων περιστατικών είναι οι τεχνικές
λεύκανσης, που μπορούν να εφαρμο-
σθούν και να δώσουν αξιόπιστες λύσεις
στο αισθητικό πρόβλημα χωρίς να θί-
ξουν καθόλου τους οδοντικούς ιστούς.
Οι τεχνικές που προτείνονται είναι:
• Λεύκανση μόνο του ενασβεστιωμένου

δοντιού με νάρθηκα στο σπίτι και
• Λεύκανση με την εν ψυχρώ τεχνική ή

την ένδο-έξω μυλική τεχνική9-11.

3.1. Λεύκανση του ενασβεστιωμένου δο-
ντιού με νάρθηκα στο σπίτι 

Ο λευκαντικός παράγοντας που χρησι-
μοποιείται είναι το καρβαμιδικό υπερο-
ξείδιο 10, 16 ή 20%. Πολλές φορές προ -
ηγείται μια συνεδρία εφαρμογής λευκα-
ντικού παράγοντα για δόντια με ζωντα-
νό πολφό στο ιατρείο. Το πρωτόκολλο
εφαρμογής της τεχνικής είναι:
• Ακτινογραφικός έλεγχος του δοντιού
• Λήψη φωτογραφιών
• Λήψη αποτυπωμάτων για την κατα-

σκευή του νάρθηκα
• Δημιουργία χώρου στο εκμαγείο για

την τοποθέτηση του λευκαντικού πα-
ράγοντα

• Κατασκευή του νάρθηκα
• Δοκιμή του νάρθηκα στο στόμα του

ασθενούς
• Καθαρισμός των δοντιών
• Προστασία των ούλων του συγκεκρι-

μένου δοντιού
• Εφαρμογή, στο ιατρείο, λευκαντικού

παράγοντα για δόντια με ζωντανό
πολφό (υπεροξείδιο του υδρογόνου
30-35% επί 15-20 min ή καρβαμιδικό
υπεροξείδιο 35% με νάρθηκα επί 30
min)

• Οδηγίες για το σπίτι σχετικά με την το-
ποθέτηση του λευκαντικού (καρβαμι-
δικό υπεροξείδιο) στο νάρθηκα 

• Επανεξέταση κάθε εβδομάδα στο ια-
τρείο για όσο διάστημα διαρκεί η λεύ-
κανση

• Λήψη τελικών φωτογραφιών
• Περιοδικός ακτινογραφικός έλεγχος

του δοντιού
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3.1.1. Περιγραφή λεύκανσης ενασβεστιωμένου δοντιού με νάρθηκα στο σπίτι

Εικ. 1: Αρχική εικόνα του #11. 

Εικ. 2: Ακτινογραφική ει-
κόνα του #11, όπου παρα-
τηρείται ενασβεστίωση του
μυλικού θαλάμου.

Εικ. 3: Ο νάρθηκας επί του εκμαγείου, με χώρο στη θέση του
#11 για την εφαρμογή του λευκαντικού παράγοντα.

Εικ. 4: Προετοιμασία για την εφαρμογή του νάρθηκα με το λευ-
καντικό παράγοντα στο ιατρείο.

Εικ. 5: Ο νάρθηκας με το λευκαντικό παράγοντα (καρβαμιδικό
υπεροξείδιο 35%) στη θέση του #11, στο στόμα της ασθενούς
στο ιατρείο.

Εικ. 6: Η τελική εικόνα του δοντιού μετά από εφαρμογή του
νάρθηκα στο σπίτι με καρβαμιδικό υπεροξείδιο 20% (1 ώρα η -
μερησίως) επί δύο εβδομάδες. 

Εικ. 7: Αρχικό χαμόγελο της ασθενούς. Εικ. 8: Τελικό χαμόγελο της ασθενούς.



3.2. Λεύκανση ενασβεστιωμένου δοντι-
ού με τη μέθοδο της εν ψυχρώ τεχνικής
ή της ένδο-έξω μυλικής τεχνικής

Όταν η δοκιμασία διάνοιξης κοιλότητας
σε ενασβεστιωμένο δόντι δεν δώσει
αντίδραση πόνου από τον ασθενή, μπο-
ρεί να εφαρμοσθεί η εν ψυχρώ τεχνική
λεύκανσης, όπως εφαρμόζεται και στα
ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια. Ο
λευκαντικός παράγοντας που χρησιμο-
ποιείται είναι μείγμα υπεροξειδίου του
υδρογόνου 30-35% και υπερβορικού να-
τρίου, που τοποθετείται στο μυλικό θά-
λαμο του δοντιού επί 5-6 ημέρες, ενώ η

διαδικασία επαναλαμβάνεται δύο ή
τρεις φορές, ανάλογα με το βαθμό δυ-
σχρωμίας του δοντιού. Σε περιπτώσεις
έντονης δυσχρωμίας, προτείνεται η συν-
δυασμένη  ένδο-έξω μυλική τεχνική λεύ-
κανσης.
Πρέπει να δίνεται  ιδιαίτερη προσοχή
στην τοποθέτηση στρώματος υαλοϊονο-
μερούς κονίας αντίστοιχα με το αποφρα-
χθέν στόμιο του ριζικού σωλήνα, διότι
ακόμα και όταν ακτινογραφικά φαίνεται
πλήρως ενασβεστιωμένη η πολφική κοι-
λότητα πάντα υπάρχει νηματοειδής ριζι-
κός σωλήνας6,9,12. Το πρωτόκολλο εφαρ-
μογής της τεχνικής είναι:

• Ακτινογραφικός έλεγχος
• Λήψη φωτογραφιών
• Διάνοιξη μυλικού θαλάμου (πολύ συ-

ντηρητική αφαίρεση οδοντικών ιστών)
• Απόφραξη στομίου (ενασβεστιωμέ-

νου) ριζικού σωλήνα
• Προστασία ούλων
• Εφαρμογή της επιλεγείσας τεχνικής
• Εκτίμηση του αποτελέσματος
• Έμφραξη του μυλικού θαλάμου (15

ημέρες μετά το πέρας της λεύκανσης)
• Λήψη τελικών φωτογραφιών
• Περιοδικός ακτινογραφικός έλεγχος

του δοντιού
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3.2.1. Περιγραφή λεύκανσης ενασβεστιωμένου δοντιού με την μέθοδο της ενδο-έξω τεχνικής

Εικ. 9: Αρχική εικόνα του #11. Εικ. 10: Ακτινογραφική εικόνα του δοντι-
ού μετά την διάνοιξη, όπου φαίνεται η
ενασβεστίωση του ριζικού σωλήνα.

Εικ. 11: Εφαρμογή, στην προστομιακή ε -
πιφάνεια, λευκαντικού παράγοντα (υπε-
ροξείδιο του υδρογόνου 35%), κατά τη
διαδικασία της συνδυασμένης ένδο-έξω
τεχνικής λεύκανσης.

Εικ. 12: Τελική εικόνα του #11 μετά τη
λεύκανση επί 2 εβδομάδες και την αποκα-
τάσταση της αυχενικής διάβρωσης με
σύνθετη ρητίνη.

Εικ. 13: 4 χρόνια μετά τη λεύκανση. 

Εικ. 14: 8 χρόνια μετά τη λεύκανση. Εικ. 15: 10 χρόνια μετά τη λεύκανση. 
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Λεξικό Ενδοδοντικών όρων της ΕΕΕ, 
Εκδόσεις Κισσός, Αθήνα 2004.

Διχασμός ριζών – Βifurcation Η ανατομική περιοχή στην οποία διχάζονται
οι ρίζες ενός δίρριζου δοντιού.

Διχοτόμηση μύλης και αφαίρεση ρίζας – Hemise ction Ο χειρουργικός
διαχωρισμός ενός πολύρριζου δοντιού, συνηθέστερα γομφίου της
κάτω γνάθου, κατά μήκος του διχασμού των ριζών, με τέτοιο τρόπο
ώστε να αφαιρεθεί στη συνέχεια η μία ρίζα και το αντίστοιχο τμήμα
της μύλης. 

Δοκιμασία δήξεως – Βiting test Διαγνωστική διαδικασία κατά την οποία
ένα δόντι ύποπτο για ρωγμώδες ή ατελές κάταγμα μύλης υποβάλλε-
ται σε συγκλεισιακές δυνάμεις διαφόρων κατευθύνσεων σε μεμονω-
μένα φύματα, με σκοπό την αναπαραγωγή του αναφερόμενου από
τον ασθενή πόνου. Πραγματοποιείται κατόπιν εντολής προς στον
ασθενή να δαγκώσει και να εκτελέσει κινήσεις μάσησης πάνω σε
κατάλληλου σχήματος πλαστικά, ξύλινα ή ελαστικά αντικείμενα



Εισαγωγή
Σε πολλούς κλινικούς έχει επικρατήσει η
άποψη, ότι οι κάτω τομείς έχουν μία ρί-
ζα και έναν ριζικό σωλήνα (ρ.σ.) στο σύ-
νολο σχεδόν των περιπτώσεων. Εντού-
τοις, η σύγχρονη και κλασική βιβλιογρα-
φία δεν φαίνεται να συντάσσεται με αυ-
τή την παραδοχή, δεδομένου ότι το πο-
σοστό ύπαρξης δεύτερου ρ.σ. στους κά-
τω τομείς κυμαίνεται από 11,1%1 έως
53%2, με μέσο όρο 28%3. Εφόσον ο ε -
πεμβαίνων δεν είναι ενήμερος για το υ -
ψηλό ποσοστό ύπαρξης δεύτερου ρ.σ., ο -
δηγείται σε εσφαλμένη εκτίμηση και η
Ενδοδοντική Θεραπεία (Ε.Θ.), συχνά σε
αποτυχία.

Παρουσίαση περιστατικού
Ο ασθενής Α.Π. παραπέμφθηκε στη Με-
ταπτυχιακή Κλινική Ενδοδοντίας του
Πανεπιστημίου Αθηνών από την αντί-
στοιχη Κλινική Προσθετικής, με σκοπό
την ενδοδοντική θεραπεία στον #32, κα-
τόπιν αποκάλυψης του πολφού κατά την
αφαίρεση των τερηδονισμένων οδοντι-
κών ουσιών. Στο ιατρικό αναμνηστικό
του, ο ασθενής ανέφερε ότι έχει υποβλη-
θεί σε εγχείρηση ανευρύσματος αορτής
με ταυτόχρονη τοποθέτηση τεχνητής
βαλβίδας ανιούσας αορτής και ότι λαμ-
βάνει την ακόλουθη φαρμακευτική αγω-
γή: α) Sintrom (αντιπηκτικό), β) Aprovel

(αντιϋπερτασικό), γ) Zanidip (ανταγωνι-
στής ασβεστίου), δ) Lopressor (β-ανα-
στολέας) και ε) Lipitor (στατίνη). Η εν-
δοδοντική θεραπεία ολοκληρώθηκε σε
μία συνεδρία (Εικ. 1) και ακολούθησε η
μυλική αποκατάσταση μετά από τοποθέ-
τηση άξονα υαλονημάτων. Μετά την πα-
ρέλευση ενός έτους, ο ασθενής επανήλ-
θε εξαιτίας πόνου στον #32 κατά τη μά-
σηση. Στην κλινική εξέταση διαπιστώθη-
κε ευαισθησία στην κάθετη επίκρουση,
ενώ ο ακτινογραφικός επανέλεγχος
αποκάλυψε διεύρυνση του περιρριζικού

χώρου ακρορριζικά (Εικ. 2). Με βάση
τα κλινικά και ακτινογραφικά ευρήματα
τέθηκε η διάγνωση αρχόμενου οξέος
φατνιακού αποστήματος. To κλινικό δί-
λημμα που ανέκυψε ήταν η επιλογή με-
ταξύ της επανάληψης της Ε.Θ. ή της χει-
ρουργικής αντιμετώπισης. Τελικά, επι-
λέχθηκε η αντιμετώπιση του περιστατι-
κού με επανάληψη της Ε.Θ., λαμβάνο-
ντας υπόψη το βεβαρημένο ιατρικό ιστο-
ρικό του ασθενούς και το ενδεχόμενο
ύπαρξης ενός δεύτερου (γλωσσικού)
–μη ανευρεθέντος στην αρχική θερα-
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* Μεταπτυχιακός Φοιτητής Ενδοδοντίας, Οδοντιατρικό Τμήμα ΕΚΠΑ.

Πλάγιος τομέας της κάτω γνάθου με δύο
ριζικούς σωλήνες. Το διαγνωστικό αίνιγμα

και η λύση του: Περιγραφή περίπτωσης 

Υπεύθυνοι στήλης: Π. Ζωγάκης, Ν. Κερεζούδης

ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ ΚΑΙ ΑΠΘ

Εικ. 1: Οπισθοφατνιακό ακτινογράφη-
μα, μετά την ολοκλήρωση της ενδοδο-
ντικής θεραπείας σε μία συνεδρία. 

Εικ. 2: Οπισθοφατνιακό ακτινογράφη-
μα, ένα έτος μετά την ενδοδοντική θε-
ραπεία, όπου παρατηρείται διεύρυνση
του περιρριζικού χώρου ακρορριζικά. 



πεία– ρ.σ. Βέβαια η αφαίρεση ενός άξο-
να υαλονημάτων αποτελεί επίπονη δια-
δικασία, καθότι ο άξονας παρασκευάζε-
ται με τη βοήθεια φρεζών Gates Glid-
den, με κίνδυνο πρόκλησης διάτρησης
της ρίζας. Η όλη διαδικασία έγινε με τη
βοήθεια επεμβατικού μικροσκοπίου και
με συχνό ακτινογραφικό έλεγχο, ώστε
να επιβεβαιώνεται η ορθή πορεία (Εικ.
3). Ακολούθησε η αφαίρεση της γουτα-
πέρκας με ρίνες χειρός τύπου Hedström
και το μήκος εργασίας προσδιορίστηκε
με ηλεκτρονικό εντοπιστή ακρορριζίου
σε συνδυασμό με την ακτινογραφική μέ-
θοδο (Εικ. 4). Μετά από ευρεία γλωσσι-
κή επέκταση της διάνοιξης του μυλικού
θαλάμου (μ.θ.) εντοπίστηκε ο δεύτερος
ρ.σ. (Εικ. 5) επιβεβαιώνοντας την αρχι-
κή υποψία. Από το ενδιάμεσο ακτινο-
γράφημα διαπιστώθηκε ότι οι δύο ρ.σ.
είχαν ανεξάρτητη πορεία με κοινή εκβο-
λή στο ακρορρίζιο. Αξίζει να σημειωθεί
ότι παρατηρήθηκε επίσης έξοδος υλικού
στους περιακρορριζικούς ιστούς (Εικ.
6). Εικάζεται ότι δεν πρόκειται για γου-
ταπέρκα (επειδή δεν χρησιμοποιήθηκε
χλωροφόρμιο), αλλά για υπολείμματα
της κονίας συγκόλλησης του άξονα, που
προωθήθηκαν κατά τους χειρισμούς. Η
χημικομηχανική επεξεργασία (Χ.Μ.Ε)
του γλωσσικού ρ.σ. πραγματοποιήθηκε
με την τεχνική της βαθμιαίας ανιούσας
προπαρασκευής (step-back prepara-
tion), με ρίνες χειρός τύπου K, μετά από
προηγούμενη διεύρυνση του μυλικού
τριτημορίου (co ronal preflaring). Κατά
την προετοιμασία του χειλικού ρ.σ. δό-
θηκε έμφαση στο χημικό καθαρισμό με
άφθονους διακλυσμούς NaOCl 2,5% και
ταυτόχρονη ε νεργοποίηση του διαλύμα-
τος με ρίνη υ περήχων Νο 20 σε χαμηλή
συχνότητα. Στους ρ.σ. τοποθετήθηκε πά-
στα Ca(OH)2, ως αντιμικροβιακό φάρ-
μακο, μέχρι την επόμενη συνεδρία και η
κοιλότητα διάνοιξης του μ.θ. εμφράχθη-
κε με προσωρινό υλικό (Cavit). Στην
επόμενη συνεδρία, μετά δύο εβδομάδες,
ο ασθενής ήταν ελεύθερος συμπτωμά-
των. Μετά την αφαίρεση του Ca(OH)2,
έγινε η τελική έμφραξη των ριζικών σω-
λήνων με την τεχνική της πλάγιας συμπύ-

κνωσης κώνων  γουταπέρκας, και τη
χρήση ευγενολούχου φυράματος (Εικ.
7). Συστήθηκε η άμεση αποκατάσταση
του δοντιού και ο ασθενής ενημερώθηκε
για την ανάγκη επανεξέτασης ύστερα
από ένα εξάμηνο. 

Συζήτηση

Δεδομένου ότι ο δεύτερος ριζικός σωλή-

νας σπανίως ανιχνεύεται σε κλινικό επί-

πεδο, δημιουργούνται ερωτηματικά σχε-

τικά με το χαμηλό ποσοστό αποτυχίας
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Εικ. 3: Ακτινογραφική επιβεβαίωση
της ορθής πορείας παρασκευής του εν-
δορριζικού άξονα υαλονημάτων. 

Εικ. 4: Ενδιάμεσο ακτινογράφημα, με-
τά την αφαίρεση του άξονα υαλονημά-
των και της γουταπέρκας, με σκοπό να
προσδιορισθεί το μήκος εργασίας στο
χειλικό ριζικό σωλήνα. 

Εικ. 5: Κλινική εικόνα όπου διακρίνε-
ται το στόμιο του γλωσσικού ρ.σ. (βέ-
λος), μετά από την επέκταση της διά-
νοιξης του μ.θ. του ρ.σ. και την παρα-
σκευή του αυχενικού τριτημορίου. 

Εικ. 6: Ακτινογράφημα με μεταβολή
της οριζόντιας γωνίας σκόπευσης,
όπου παρατηρείται η σαφής συνένωση
των δύο ρ.σ. (χειλικού και γλωσσικού)
στο ακρορρίζιο (κίτρινο βέλος). Επι-
πλέον, διακρίνεται η έξοδος υλικού
στους περιακρορριζικούς ιστούς (κόκ-
κινο βέλος). 



της Ε.Θ. στα δόντια αυτά4. Η απάντηση
δίνεται από τη μελέτη της ανατομίας του
συστήματος των ρ.σ. στους κάτω τομείς.
Το ποσοστό των κάτω τομέων με δύο
ρ.σ. οι οποίοι ενώνονται εκβάλλοντας σε
κοινό ακρορριζικό τρήμα κυμαίνεται
από 11,4%5 έως 42,7%6. Το αντίστοιχο
ποσοστό δοντιών με ρ.σ. που πορεύονται
ανεξάρτητα κυμαίνεται από 0,1%5 έως

5,4%7. Συνεπώς, η συχνότερη κοινή
εκβολή των ρ.σ. είναι η αιτία του υψηλού
ποσοστού επιτυχίας της Ε.Θ. στους κάτω
τομείς, παρά τη μη ανεύρεση του δεύτε-
ρου ρ.σ. Η αποτυχία της Ε.Θ. στο περι-
στατικό που παρουσιάσθηκε οφείλεται,
κατά πάσα πιθανότητα, στο γεγονός ότι
το ακρορριζικό πέρας της έμφραξης του
χειλικού ρ.σ. ήταν μυλικότερα της συμ-
βολής του με το γλωσσικό ρ.σ. (Εικ. 1, 2,
6, 7), ο οποίος επικοινωνούσε με τους
περιακρορριζικούς ιστούς.                                                                                                                 
Στην κλινική πράξη, δύο βήματα κρίνο-
νται ως τα πλέον καθοριστικά για τον
εντοπισμό του δεύτερου ριζικού σωλήνα
στους τομείς της κάτω γνάθου. Το πρώτο
βήμα είναι η λήψη σειράς ακτινογραφη-
μάτων με μεταβολή της οριζόντιας γω-
νίας σκόπευσης και το δεύτερο η επέ-
κταση της διάνοιξης του μ.θ. σε βάρος
του γλωσσικού φύματος. 
Για να είμαστε όμως σε θέση να «θερα-
πεύουμε αυτό που βλέπουμε» πρέπει
πρώ τα απ’ όλα να γνωρίζουμε πότε και
πού να το αναζητήσουμε. 
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Κλινικά περιστατικά

Εικ. 7: Οπισθοφατνιακό ακτινογράφη-
μα, μετά την τελική έμφραξη των ρ.σ.
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Λεξικό Ενδοδοντικών όρων της ΕΕΕ, 
Εκδόσεις Κισσός, Αθήνα 2004.

Δοκιμασία ζωτικότητας πολφού – Pulp vitality test, Pulp sensitivity test,
Pulp sensibility test Διαγνωστική μέθοδος για τη διαπίστωση της
ζωτικότητας του πολφού. Χρησιμοποιούνται θερμά και ψυχρά ερε-
θίσματα, ηλεκτρικό ρεύμα, η διάνοιξη κοιλότητας, καθώς και η μέ-
θοδος του ροομέτρου Laser Doppler. Η αντίδραση του δοντιού συ-
γκρίνεται με την αντίδραση κάποιου άλλου υγιούς δοντιού-μάρτυρα.
Πλέον αξιόπιστη δοκιμασία ζωτικότητας θεωρείται η μέθοδος του
ροομέτρου Laser Doppler (Laser Doppler Flowmetry), που αξιολο-
γεί την αιματική κυκλοφορία του πολφού και όχι τις αντιδράσεις του
νευρικού ιστού. Ωστόσο, είναι μέθοδος δύσχρηστη στην κλινική
πράξη. Συνήθως εφαρμόζονται οι ακόλουθες δοκιμασίες:

Θερμική δοκιμασία ζωτικότητας του πολφού – Heat test, Cold test Επιτυγ-
χάνεται με την εφαρμογή είτε θερμής γουταπέρκας, θερμού νερού ή
θερμού αέρα, είτε, εναλλακτικά, ψυχρού ρεύματος νερού-αέρα και
πάγου, στην επιφάνεια της μύλης. Θεωρείται πολύ αξιόπιστη.



Εισαγωγή 

Η οστεοπροτεγερίνη (OPG), ο παράγο-
ντας RANKL (receptor activator of NF-
KB ligand) και ο συγγενής με αυτόν πα-
ράγοντας RANK (receptor activator of
NF-KB) είναι πρωτεϊνικοί υποδοχείς
που εμφανίζουν ομοιότητες με τη μεγάλη
οικογένεια των πρωτεϊνικών υποδοχέ-
ων-παραγόντων νέκρωσης όγκου (TNF-
Tumor Necrotic Factor-receptor super-
family), συνιστούν ένα οργανωμένο δί-
κτυο-κλειδί και λειτουργούν κατά βάση
ως παρακρινείς ρυθμιστές της οστεοκλα-
στογένεσης και του μεταβολισμού του
οστού1,2. Επομένως, η  OPG, ο RANKL
και ο RANK είναι στο τοπικό μικροπε-
ριβάλλον του περιοδοντίου σημαντικοί
ρυθμιστές της ισορροπημένης και εκλε-
κτικά εντοπισμένης οστικής απορρόφη-
σης3. 
Πρόσφατες  έρευνες έδειξαν ότι το πρω-
τεϊνικό σύστημα RANKL/RANK/OPG
συμμετέχει επίσης ενεργά στις μοριακές
αντιδράσεις στο περιοδόντιο, οι οποίες
έχουν ως αποτέλεσμα τη ριζική απορρό-
φηση, τόσο κατά την ορθοδοντική θερα-

πεία όσο και κατά την ανατολή των μό-
νιμων δοντιών και την απόπτωση των νε-
ογιλών. Οι κυτταρικοί μηχανισμοί της ρι-
ζικής απορρόφησης φαίνεται να είναι
σχεδόν όμοιοι με εκείνους της οστικής
απορρόφησης4. Το γεγονός αυτό δικαιο-
λογεί την παρατηρούμενη μεταβολή των
επιπέδων OPG και RANKL στην περιο-
χή του περιοδοντίου, όπου εφαρμόζο-
νται ορθοδοντικές δυνάμεις και εκδηλώ-
νεται ριζική απορρόφηση. 
Σε περιπτώσεις σοβαρής εξωτερικής ρι-
ζικής απορρόφησης, τα κύτταρα του πε-
ριρριζίου ενδέχεται να παράγουν υψη-
λές συγκεντρώσεις RANKL και να διε-
γείρουν την οστεοκλαστογένεση5. Η
OPG και η διαλυτή μορφή του RANKL
(sRANKL) βρίσκονται στο αίμα και η
μέτρηση των συγκεντρώσεών τους μπο-
ρεί να παρέχει ενδείξεις όσον αφορά
τους ρυθμιστικούς μηχανισμούς αυτού
του πρωτεϊνικού συστήματος στον αν-
θρώπινο οργανισμό.
Ωστόσο, μέχρι σήμερα είναι άγνωστο αν
υφίσταται συσχέτιση μεταξύ της αρχικής
συγκέντρωσης RANKL στον ορό του αί-
ματος και στο υγρό της ουλοδοντικής

σχισμής και του βαθμού ριζικής απορρό-
φησης μετά την ορθοδοντική θεραπεία.
Επίσης, εφόσον πράγματι υπάρχει συ-
σχέτιση, τίθεται το ερώτημα του κατά
πόσον αυτή χαρακτηρίζεται από έναν
προγνωστικό παράγοντα για την πρό-
βλεψη του βαθμού της ριζικής απορρό-
φησης μετά από ορθοδοντική μετακίνη-
ση.

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής ερ-
γασίας ήταν η διερεύνηση της σχέσης
των επιπέδων της OPG και του sRANKL
στο αίμα και στο υγρό της ουλοδοντικής
σχισμής με το βαθμό της ριζικής απορ-
ρόφησης κατά την ορθοδοντική μετακί-
νηση των δοντιών σε πειραματόζωα. 

Υλικά και μέθοδος

Στην ερευνητική εργασία χρησιμοποιή-
θηκαν 14 υγιείς επίμυες τύπου Wistar,
350-500 gr περίπου, ηλικίας 6 μηνών
(που αντιστοιχεί στην ενήλικη ζωή του
ανθρώπου), όλοι αρσενικού φύλου. Τα
πειράματα πραγματοποιήθηκαν στο
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Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργι-
κής και Χειρουργικής Έρευνας της Ια-
τρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθη-
νών, κατόπιν εγκρίσεως της Κτηνιατρι-
κής Υπηρεσίας της Νομαρχίας Αθηνών.
Υπό γενική αναισθησία, ελήφθη από κά-
θε ζώο δείγμα αίματος πριν και μετά την
ορθοδοντική παρέμβαση, καθώς και
δείγμα υγρού από την ουλοδοντική σχι-
σμή με ταινίες χάρτου (periopaper, Har-
co, Tustin, CA, USA) πριν την ορθοδο-
ντική παρέμβαση, προκειμένου να υπο-
λογισθούν οι συγκεντρώσεις των OPG
και sRANKL στα δείγματα αυτά. Ο
όγκος του ουλικού υγρού που απορρο-
φήθηκε από κάθε ταινία χάρτου μετρή-
θηκε με τη συσκευή Periotron 8000
(Harco, Tustin, CA, USA), αφού προη-
γουμένως έγινε ρύθμισή της με φυσιολο-
γικό ορό. Μετά τη συλλογή των δειγμά-
των αίματος και υγρού της ουλοδοντικής
σχισμής εφαρμόσθηκε σε κάθε πειραμα-
τόζωο μηχανισμός για την ορθοδοντική
μετακίνηση του δεξιού άνω πρώτου γομ-
φίου προς τα εγγύς. Στην αντίθετη πλευ-
ρά, δηλαδή στην περιοχή του πρώτου
άνω γομφίου αριστερά, δεν εφαρμόσθη-
καν καθόλου ορθοδοντικές δυνάμεις, με
σκοπό να χρησιμοποιηθούν τα δόντια
αυτά ως δόντια ελέγχου (control).
Η ορθοδοντική θεραπεία είχε διάρκεια
τριών εβδομάδων. Στη συνέχεια έγινε
ευθανασία των πειραματόζωων και εξα-
γωγή τόσο των πρώτων γομφίων, που εί-
χαν μετακινηθεί ορθοδοντικά, όσο και
των αντίστοιχων δοντιών ελέγχου, τα
οποία  προετοιμάστηκαν για την τοποθέ-
τησή τους στον αξονικό τομογράφο. Η
αξονική τομογραφία όλων των δοντιών
έγινε στον ίδιο αξονικό τομογράφο (sky-
scan 1072-3, device serial number 00,
softwareversion 2,5), με τον ίδιο τρόπο,
από τον ίδιο χειριστή και με σταθερές
παραμέτρους ακτινοβόλησης των δο-
ντιών.  
Χρησιμοποιώντας ένα εξειδικευμένο
λογισμικό πρόγραμμα (VIEWBOX 4)6,
μελετήθηκε ο βαθμός ριζικής απορρό-
φησης που παρουσίασαν οι άνω πρώτοι
γομφίοι σε κάθε πειραματόζωο. Ειδικό-
τερα, έγινε μελέτη του αυχενικού τριτη-

μορίου της εγγύς μεγαλύτερης ρίζας κά-
θε πρώτου γομφίου της άνω γνάθου, στο
οποίο παρατηρείται η μεγαλύτερη ριζική
απορρόφηση σε αυτό τον τύπο ορθοδο-
ντικής μετακίνησης (απόκλιση)7. Από τις
180 απεικονιστικές τομές που αντιστοι-
χούσαν στο αυχενικό τριτημόριο της ρί-
ζας του γομφίου, μελετήθηκαν οι 18, δη-
λαδή 1 ανά 10 συνεχείς τομές. Σε κάθε
τομή από τις 18, έγινε υπολογισμός των
voxel που αντιστοιχούσαν τόσο στις επι-
φανειακές όσο και στις βαθύτερες κοι-
λάνσεις της περιφέρειας κάθε τομής, οι
οποίες εκφράζουν τη ριζική απορρόφη-
ση8. Επίσης, σε κάθε τομή έγινε μελέτη
του λόγου του αριθμού των προαναφερ-
θέντων voxel προς το σύνολο των voxel
που αντιστοιχούσαν σε ολόκληρη την πε-
ριφέρεια της τομής, όταν δεν υπήρχαν οι
κοιλάνσεις της ριζικής απορρόφησης. Οι
μέσες τιμές του καθαρού αριθμού (ριζι-
κή απορρόφηση), καθώς και του λόγου
των voxels που προέκυψαν από τη μελέ-
τη των 18 τομών κάθε δοντιού, αποτέλε-
σαν το βαθμό ριζικής απορρόφησης κά-
θε δοντιού στα ζωικά πρότυπα μετά την
ορθοδοντική θεραπεία. Οι τιμές αυτές
χρησιμοποιήθηκαν κατά το στατιστικό
έλεγχο.

Στατιστικός έλεγχος
Η κανονικότητα των κατανομών εκτιμή-
θηκε με τον έλεγχο Kolmogorov-Smirnov
και με γραφικές μεθόδους. Συγκρίσεις
μεταξύ ανεξαρτήτων συνεχών μεταβλη-

τών πραγματοποιήθηκαν με τους ελέγ-
χους unpaired t-test και Mann-Whitney’s
U test, όπως αρμόζει. Συγκρίσεις ανάμε-
σα σε συσχετιζόμενες ποσοτικές παρα-
μέτρους πραγματοποιήθηκαν με τους
ελέγχους paired t-test και Wilcoxon’s
signed rank test. Οι πιθανές γραμμικές
συσχετίσεις εκτιμήθηκαν με υπολογισμό
του συντελεστή συσχέτισης Pearson, σε
περιπτώσεις συνεχών κανονικά κατανε-
μόμενων παραμέτρων, και με υπολογι-
σμό του μη παραμετρικού Spearman’s
rho. Η μελέτη πολλαπλής γραμμικής πα-
λινδρόμησης πραγματοποιήθηκε με ει-
σαγωγή στο μοντέλο βασικών παραμέ-
τρων που μετρήθηκαν κατά την έναρξη
του πειράματος (π.χ. τιμές των OPG και
RANKL, στον ορό και περιοδοντικά). Η
επιλογή των καλύτερων προγνωστικών
παραγόντων έγινε με τη χρήση μοντέλου
εισαγωγής κατά βήματα (stepwise). H
επιλογή των μοντέλων μη γραμμικής πα-
λινδρόμησης έγινε με γραφικές μεθό-
δους, ως μεθοδολογία επιλογής των κα-
τάλληλων μοντέλων, και κατόπιν με
εντοπισμό της βέλτιστης καμπύλης ως
προς τη μεγιστοποίηση του R2 και ελαχι-
στοποίηση των καταλοίπων. Όλοι οι
πραγματοποιηθέντες έλεγχοι ήταν δι-
πλής διευθύνσεως. Ως επίπεδο στατιστι-
κής σημαντικότητος επιλέχθηκε α=0.05.

Αποτελέσματα
Κατά τη σύγκριση της ομάδας των δο-
ντιών ελέγχου με τα δόντια στα οποία
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Εικ. 1: Θηκόγραμμα που
παρουσιάζει τις διάμε-
σες τιμές και την κατα-
νομή των τιμών των λό-
γων της ριζικής απορρό-
φησης, στην ομάδα ελέγ-
χου και στην ομάδα πα-
ρέμβασης. 



έγινε ορθοδοντική παρέμβαση, το πρώτο
βασικό αποτέλεσμα που εξάγεται είναι
ότι οι μέσοι όροι της ριζικής απορρόφη-
σης και του λόγου της προς τη συνολική
επιφάνεια είναι στατιστικώς σημαντικά
υψηλότεροι στην ομάδα δοντιών παρέμ-
βασης σε σχέση με την ομάδα δοντιών
ελέγχου (p<0.001) (Εικ. 1). Παρατηρή-
σαμε, επίσης, ότι μια υποομάδα 4 δο-
ντιών παρέμβασης –άρα και μια υποο-
μάδα 4 ζωικών προτύπων– παρουσίασε
σημαντικά υψηλότερη μέση τιμή ριζικής
απορρόφησης (p<0.05) και υψηλότερο
λόγο ριζικής απορρόφησης (p<0.05) σε
σύγκριση με τα υπόλοιπα δόντια παρέμ-
βασης (Πίνακας 1). Το αποτέλεσμα αυ-
τό μας ώθησε στο να μελετήσουμε χωρι-
στά τις δύο υποομάδες ζωικών προτύ-
πων σε σχέση με όλες τις υπό μελέτη πα-
ραμέτρους, ώστε να διαπιστώσουμε αν
παρουσιάζονται διαφορές στις δύο υπο-
ομάδες, όσον αφορά τις συγκεντρώσεις
RANKL και OPG στον ορό του αίματος
και στο υγρό της ουλοδοντικής σχισμής.
Πράγματι, όσον αφορά τον ορό του αί-
ματος (Πίνακας 2), οι περιπτώσεις με
υψηλότερο λόγο ριζικής απορρόφησης
παρουσίασαν στατιστικώς σημαντικά
υψηλότερες αρχικές τιμές συγκέντρωσης
RANKL (p<0.05). Ειδικότερα, κατα-
γράφηκε θετική γραμμική συσχέτιση

(r=0.833, p<0,01) ανάμεσα στο λόγο της
ριζικής απορρόφησης και την αρχική τι-
μή της συγκέντρωσης RANKL στον ορό
του αίματος (Εικ. 2). Επίσης, οι περι-
πτώσεις με υψηλότερο λόγο ριζικής
απορρόφησης εμφάνισαν στατιστικώς

σημαντικά χαμηλότερες τιμές συγκέ-
ντρωσης OPG στον ορό του αίματος με-
τά την παρέμβαση, σε σύγκριση με τις
υπόλοιπες περιπτώσεις (p<0.05) (Πίνα-
κας 2). Ειδικότερα, ο στατιστικός έλεγ-
χος έδειξε σε αυτή την περίπτωση αρνη-
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Πίνακας 1

Βαθμός ριζικής απορρόφησης μεταξύ των δοντιών παρέμβασης
(ζωικών προτύπων)

Ριζική Απορρόφηση (voxel)

Συνολική επιφάνεια (voxel)

Λόγος

33224,4 ± 7816,1

760298,8 ± 73311,4

  0,044 ± 0,009

47255,3 ± 7036,1

768256,1 ± 98846,2

  0,062 ± 0,005

p<0,05

NS

p<0,05

PΖωικά πρότυπα
χαμηλότερης ριζικής

απορρόφησης

Παράμετρος
(ζωικά πρότυπα)

Ζωικά πρότυπα
υψηλότερης ριζικής

απορρόφησης4

Πίνακας 2

Συσχέτιση των υπό μελέτη παραμέτρων στον ορό
του αίματος με τις διαφορετικές

υποομάδες δοντιών παρέμβασης (ζωικών προτύπων)

OPG (t0)

OPG (t1)

sRANKL (t0)

sRANKL (t1)

Μεταβολή sOPG

% Μεταβολή sOPG

Μεταβολή RANKL

282,0 ± 24,3

300,3 ± 35,8

50,8 ± 5,1

51,0 ± 6,0

  18,3 ± 39,8

   7,0 ± 14,4

  0,2 ± 5,7

  292,5 ± 25,4

263,4 ± 4,6

  59,0 ± 2,3

  54,9 ± 1,8

  -29,1 ± 24,9

  -9,5 ± 7,5

  -4,1 ± 1,6

NS

p<0,05

p<0,05

NS

p<0,05

p<0,05

NS

PΖωικά πρότυπα
χαμηλότερης

ριζικής απορρόφησης

Παράμετρος
(ζωικά πρότυπα)

Ζωικά πρότυπα
υψηλότερης ριζικής

απορρόφησης4

Εικ. 2: Διάγραμμα γραμμικής συσχέτισης του λόγου της ριζι-
κής απορρόφησης προς την αρχική συγκέντρωση RANKL
(pg/ml) στον ορό του αίματος9. 
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Εικ. 3: Διάγραμμα γραμμικής συσχέτισης του λόγου της ριζι-
κής απορρόφησης προς την τελική συγκέντρωση OPG (pg/ml)
στον ορό του αίματος9. 
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τική γραμμική συσχέτιση (r=-0.823,
p=0.001) ανάμεσα στο λόγο της ριζικής
απορρόφησης και στη συγκέντρωση
OPG ορού μετά την παρέμβαση (Εικ. 3).
Αρνητική επίσης συσχέτιση (r=-0.8,
p<0.05) καταγράφηκε μεταξύ του λόγου
της ριζικής απορρόφησης και του λόγου
των συγκεντρώσεων OPG/RANKL ορού
πριν από την παρέμβαση (Εικ. 4), ενώ
και πάλι αρνητική γραμμική συσχέτιση
παρατηρήθηκε μεταξύ των συγκεντρώ-
σεων  RANKL στο περιοδοντικό υγρό

και RANKL ορού πριν από την παρέμ-
βαση (Εικ. 5).
Μεταξύ όλων των γραμμικά συσχετιζο-
μένων παραμέτρων με το λόγο της ριζι-
κής απορρόφησης, ισχυρότερος ανεξάρ-
τητος προγνωστικός παράγοντας ήταν ο
λόγος OPG/RANKL ορού (αρχή) με
(R2=0,87, Adj R2=0,73, Beta=-0,872,
p<0.01).
Μεταξύ των παραμέτρων παρατηρήθη-
καν και δύο ισχυρές στατιστικώς σημα-
ντικές μη γραμμικές συσχετίσεις:

1) Μεταξύ του λόγου της ριζικής απορ-
ρόφησης και της συγκέντρωσης OPG
στο περιοδοντικό υγρό (R=0.81,
p<0.05, για σχέση χ2 ή R=0.83,
p<0.05, για σχέση χ3) (Εικ. 6).

2) Μεταξύ του λόγου της ριζικής απορ-
ρόφησης και του λόγου των συγκε-
ντρώσεων OPG/RANKL στο περιο-
δοντικό υγρό (R=0.81, p<0.05, για
σχέση χ2 ή R=0.83, p<0.05, για σχέση
χ3) (Εικ. 7). 
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Εικ. 4: Διάγραμμα γραμμικής συσχέτισης του λόγου της ριζι-
κής απορρόφησης με το λόγο των αρχικών συγκεντρώσεων
OPG/RANKL στον ορό του αίματος9.
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Εικ. 5: Διάγραμμα γραμμικής συσχέτισης της συγκέντρωσης
RANKL (pg/ml) στο υγρό της ουλοδοντικής σχισμής με την αρ-
χική συγκέντρωση RANKL (pg/ml) στον ορό του αίματος9. 
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Εικ. 6: Διάγραμμα που παρουσιάζει τη μη γραμμική συσχέτιση
μεταξύ του λόγου ριζικής της απορρόφησης και της συγκέ-
ντρωσης OPG (pg/ml) στο περιοδοντικό υγρό10. 
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Εικ. 7: Διάγραμμα που παρουσιάζει τη μη γραμμική συσχέτιση
μεταξύ του λόγου της ριζικής απορρόφησης και του λόγου της
συγκέντρωσης OPG / RANKL στο περιοδοντικό υγρό10. 
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Συμπεράσματα – 
Κλινική σημασία
Από την παρούσα ερευνητική εργασία,
με τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε
και λαμβάνοντας υπόψη τους περιορι-
σμούς που προκύπτουν κατά τη μεταφο-
ρά των συμπερασμάτων από τα ζωικά
πρότυπα στον άνθρωπο, μπορεί να εξα-
χθούν τα παρακάτω συμπεράσματα:
1) Υπάρχει θετική γραμμική συσχέτιση

ανάμεσα στην αρχική συγκέντρωση
RANKL στον ορό του αίματος και
στο βαθμό ριζικής απορρόφησης μετά
την ορθοδοντική θεραπεία. 

2) Ως ανεξάρτητος προγνωστικός παρά-
γοντας του βαθμού ριζικής απορρό-
φησης μετά την ορθοδοντική θερα-
πεία προέκυψε ο λόγος των αρχικών
συγκεντρώσεων OPG/RANKL στον
ορό του αίματος. 

3) Παρατηρήθηκε αρνητική γραμμική
συσχέτιση ανάμεσα στην αρχική συ-
γκέντρωση RANKL στο περιοδοντικό
υγρό και στην αρχική συγκέντρωση
RANKL στον ορό του αίματος. 

4) Για ορισμένη περιοχή τιμών της OPG
ή του λόγου των συγκεντρώσεων
OPG/RANKL στο περιοδοντικό
υγρό, τα δόντια φαίνεται να προστα-
τεύονται από την εκτεταμένη οδοντο-
κλαστική δραστηριότητα.

5) Η οστεοπροτεγερίνη (OPG) ελαττώ-
νεται σημαντικά στον ορό του αίματος
μετά από εκτεταμένη ριζική απορρό-
φηση.

Η κλινική χρησιμότητα των παραπάνω
συμπερασμάτων πιθανώς να είναι μεγά-
λη, καθώς η πρόβλεψη αυξημένου κινδύ-
νου ριζικής απορρόφησης μας επιτρέπει
να τροποποιήσουμε το σχέδιο θεραπεί-
ας, με σκοπό οι δυσμενείς επιπτώσεις να
περιοριστούν στο ελάχιστο. Η περαιτέ-
ρω διερεύνηση του  «ασφαλούς» ή του
«κρίσιμου» επιπέδου των παραγόντων
αυτών στο αίμα, ή στο υγρό της ουλοδο-
ντικής σχισμής στον άνθρωπο, μπορεί να
οδηγήσει στην κλινική εφαρμογή των
αποτελεσμάτων αυτής της ερευνητικής
εργασίας στον ασθενή.
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SUMMARY

J.B. Tyrovola*

sRANKL and OPG levels in blood and
in gingival crevicular fluid (GCF) in re-
lation to the degree of root resorption af-
ter orthodontic tooth movement**

The aim of the present study was the de-
termination in a rat model of the levels of
OPG and sRANKL in blood and in gin-
gival crevicular fluid (GCF), in relation
to the degree of root resorption during
orthodontic tooth movement, using
healthy experimental animals and a care-
fully planned and organized experimen-
tal design. For this purpose, fourteen 6
month old male Wistar rats 350-500 gr
weight were used. At a first stage, blood
samples were taken and  gingival crevicu-
lar fluid (GCF) was collected, with the
use of paperstrips (periopaper, Harco,
Tustin, CA, USA), from the gingival cre -
vicular area of each upper right incisor.
Blood  samples were also collected after
the orthodontic treatment had been com-
pleted. A 25 gr sentalloy closed ortho-
dontic coil spring (GAC, Ctr, Iship, NY,
USA) was inserted between the upper
right first molar and the upper incisors in
all animals. After 21 days of loading, a
mesial tipping of the right molars was ob-
tained. All right first molars that were
moved orthodontically and their cognate
left molars (control teeth) were extracted
and studied under microcomputed to-
mography scanning. All calculations we -
re performed with the use of the corre-
sponding software viewbox 4. Thus, with
the use of microcomputed tomography
the degree of root resorption was esti-
mated. The following results were ob-
tained: a) there is a positive correlation
between the initial concentration of
RANKL in blood and the degree of root
resorption (r=0,833,p<0,01), b) the ratio
of the initial concentrations OPG/RAN-
KL in blood proved to be an independent
prognostic factor of the degree of root
resorption after orthodontic therapy
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(R2=0,87, Adj R2=0,73, Beta=-0,872,
p<0,01), c) the initial concentration of
RANKL in GCF showed a negative cor-
relation to the initial concentration of
RANKL in blood serum (r=-0,7,
p<0,05), d) it seems that for a concrete
group of initial concentrations of OPG in

GCF the dental root is protected against
extreme external root resorption
(R=0,81, p<0,05, for χ2 ή R=0,83,
p<0,05, for χ3) and, finally, e) the con-
centration of OPG in blood serum de-
creased significally in cases of severe root
resorption (r=-0,823, p=0,001).

80 E N D O D O N T O L O G I A 5 (1): 75-80, 2010

Τυροβολά

Διεύθυνση για επικοινωνία:
Ιωάννα Β. Τυροβολά  
Ωλένου 24
11362 Αθήνα
e-mail:itirov@dent.uoa.gr

ioannatirovola@gmail.com 

*DDS, Dr Dent in Orthodontics.
**Doctoral Thesis, Dept of Orthodontics, Dental School of Athens University, Athens 2009.


	4_8
	9_18
	19_38
	39_46
	47_54
	55_64
	65_70
	71_76
	77_80
	81_86



