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Περίληψη

Summary

Η αναζωπύρωση της περιακρορριζικής φλεγμονής,
γνωστή και ως “ﬂare-up”, εμφανίζεται μετά από την
έναρξη ή τη συνέχιση της ενδοδοντικής θεραπείας,
συνοδεύεται από πόνο ή/και οίδημα και αποτελεί αιτία
έκτακτης μη προγραμματισμένης και επείγουσας συνεδρίας. Εφόσον δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως και αποτελεσματικά μπορεί να εξελιχθεί σε ενδοδοντικής προελεύσεως οξεία κυτταρίτιδα, η οποία εμπλέκεται δυνητικά και με την πιθανότητα θανάτου του ασθενούς. Με
τα έως τώρα δεδομένα δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία
που να τεκμηριώ ν ουν την ά π οψη ό τ ι η προληπτική
λή ψ η αντιβιοτικώ ν προλαμβά ν ει την εκδή λ ωση του
φαινόμενου της αναζωπύρωσης της περιακρορριζικής
φλεγμονή ς , παρό τ ι υπά ρ χουν κά π οιες ενδείξεις ό τ ι
περιορίζεται το ποσοστό εμφάνισής του. Η χορήγηση
αναλγητικών φαρμάκων πιθανώς να μειώνει την πιθανότητα εκδήλωσης του φαινομένου, όπως και η τοποθέ τ ηση μεταξύ των συνεδριώ ν εντό ς των ριζικώ ν
σωλήνων υδροξειδίου του ασβεστίου. Ανεπαρκή είναι
τα στοιχεία ως προς το θέμα της επιλογής της ολοκλήρωσης της ενδοδοντικής θεραπείας σε μία ή περισσό τ ερες συνεδρίες, προκειμέ ν ου να αποφευχθεί η
εκδήλωση του φαινομένου.

Acute exacerbation of periradicular pathosis after the
initiation or continuation of root canal treatment is referred
as 'ﬂare-up'. It is also deﬁned as pain and/or swelling that
necessitates an unscheduled emergency visit. The acute
endodontic cellulitis exacerbation, which can be potentially
fatal, is a deﬁnitive entity in endodontic ﬂare-ups. At present, inconclusive evidence exists making a concrete recommendation concerning the use of antibiotics to prevent
ﬂare-up after endodontic treatment. The use of analgesics
may signiﬁcantly reduce the incidence of ﬂare-ups. Calcium
hydroxide intracanal dressings seem to be therapeutic in
the prevention or treatment of ﬂare-ups. Compelling evidence is lacking to indicate any signiﬁcantly different prevalence of ﬂare-up following either single- or multiple-visit root
canal treatment.
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Εισαγωγή

Η αναζωπύρωση της περιακρορριζικής φλεγμονής, γνωστή και ως “ﬂare-up”, αποτελεί μια δυσάρεστη επιπλοκή για τον κλινικό οδοντίατρο, ενώ ο
ορισμό ς της δεν είναι από λ υτα ξεκαθαρισμέ ν ος
στην κλασική βιβλιογραφία. Σύμφωνα με την Αμερικάνικη Ενδοδοντική Εταιρεία, πρόκειται για οξεία
επιδείνωση της περιακρορριζικής φλεγμονής, μετά
από την έναρξη ή τη συνέχιση της ενδοδοντικής
θεραπείας 1. Σύμφωνα με ορισμένες αναφορές, η
αναζωπύ ρ ωση της περιακρορριζική ς φλεγμονή ς
συνοδεύεται από πόνο ή/και οίδημα και αποτελεί
αιτία έκτακτης μη προγραμματισμένης και επείγουσας συνεδρίας 2-6. Σύ μ φωνα με ά λ λη αναφορά , η
αναζωπύ ρ ωση της περιακρορριζική ς φλεγμονή ς
χαρακτηρίζεται από μέ τ ριο προς σοβαρό πό ν ο ή
οίδημα, τα οποία εμφανίζονται 12 έως 48 ώρες μετά
από τη θεραπεία και διαρκού ν τουλά χ ιστον 48
ώρες7. Ανάμεσα στις επιπλοκές έχει αναφερθεί και η
περίπτωση παραισθησίας του γενειακού νεύρου, από
αναζωπύρωση της περιακρορριζικής φλεγμονής σε
δεύτερο προγόμφιο της κάτω γνάθου με τρεις ριζικούς σωλήνες8. Η αναζωπύρωση της περιακρορριζική ς φλεγμονή ς , μπορεί, εά ν δεν αντιμετωπιστεί
εγκαίρως και αποτελεσματικά, να εξελιχθεί σε ενδοδοντικής προελεύσεως οξεία κυτταρίτιδα, η οποία
εμπλέ κ εται με μέ τ ριο προς σοβαρό οίδημα του
προσώπου, αλλά και δυνητικά με την πιθανότητα
θανάτου του ασθενούς1-14 (Εικ. Ι).

Kόκκας και συν

ριζικών σωλήνων, η έξοδος πέρα από το ακρορρίζιο
ρινισμάτων ή μικροεργαλείων, η υπερέμφραξη, ο
αριθμός των συνεδριών, αλλά και παράγοντες που
έχουν σχέση με την αντίδραση του ξενιστή16. Επίσης, σύμφωνα με ερευνητές, αυξημένη είναι η πιθανότητα της αναζωπύρωσης της περιακρορριζικής
φλεγμονής στις περιπτώσεις της επανάληψης των
ενδοδοντικών θεραπειών17-19 ή της ύπαρξης περιακρορριζικώ ν διαυγά σ εων 3,17,20,21 . Από ό λ ους,
ωστόσο, τους αιτιολογικούς παράγοντες ο μικροβιακός είναι σίγουρα ο κυρίαρχος22, με ορισμένα είδη
μικροβίων, όπως το F nucleatum, να φαίνεται ότι σχετίζονται με τις πιο σοβαρές μορφές εκδήλωσης του
φαινόμενου23. Σε ό,τι αφορά τη συχνότητα της αναζωπύρωσης της περιακρορριζικής φλεγμονής κατά
τη διάρκεια της ενδοδοντικής θεραπείας, υπάρχουν
αναφορές που την τοποθετούν σε ποσοστό 3,17 %21,
6,6% 24 , 8,4% 25 . Σε ά λ λη έ ρ ευνα εμφανίζεται σε
ποσοστό 0,39% με συχνότητα 9,64 φορέ ς μεγαλύ τ ερη στα δό ν τια που έ χ ουν περιακρορριζική
διαύ γ αση 26 . Σύμφωνά με ά λ λη έ ρ ευνα παρουσιά ζ εται σε ποσοστό 1,58% και σχετίζεται με
παράγοντες όπως ο αριθμός των συνεδριών, η περίπτωση της επανά λ ηψης των ενδοδοντικώ ν θεραπειώ ν , η ύ π αρξη περιρριζικού πό ν ου πριν από τη
θεραπεία, η παρουσία περιακρορριζικών διαυγάσεων
και η λήψη αναλγητικών ή αντιφλεγμονωδών φαρμάκων17. Σε έρευνα όπου εξετάσθηκε η μετεμφρακτική αναζωπύ ρ ωση φλεγμονή ς ασυμπτωματικώ ν
νεκρών άνω τομέων, προέκυψαν ποσοστά 11,6% και
3,6% μετά από 2 και 7 ημέρες ελέγχου αντίστοιχα27.
Σκοπό ς της παρού σ ας εργασίας εί ν αι η αξιολό γ ηση των παραγό ν των που συμβά λ λουν στην
εξέ λ ιξη αλλά και στην αντιμετώ π ιση της αναζωπύρωσης της περιακρορριζικής φλεγμονής, όπως
είναι το θέμα της προληπτικής χορήγησης αντιβιοτικώ ν και αναλγητικώ ν φαρμά κ ων, η τοποθέ τ ηση
σκευασμά τ ων εντό ς των ριζικώ ν σωλή ν ων και η
ενδοδοντική θεραπεία σε μια συνεδρία.
Χορήγηση αντιβίωσης

Εικ. 1. Εκτεταμένη τραχηλοπροσωπική λοίμωξη
εξαιτίας αναζωπύρωσης περιακρορριζικής φλεγμονής του α ́ γομφίου της κάτω γνάθου.

Η συχνότητα της αναζωπύρωσης της περιακρορριζικής φλεγμονής, αλλά και οι αιτιολογικοί παρά́γοντες, δεν είναι ξεκαθαρισμένοι απολύτως. Επιπλέον παρουσιάζονται σημαντικές διακυμάνσεις, οι
οποίες πιθανώ ς οφείλονται και στα διαφορετικά
κριτήρια με τα οποία καθορίζουν οι διάφορες έρευνες το συγκεκριμένο φαινόμενο15. Ανάμεσα στους
αιτιολογικούς παράγοντες που έχουν ενοχοποιηθεί
είναι η ανεπαρκής χημικομηχανική επεξεργασία των

Αρκετές έρευνες έχουν εστιάσει το ενδιαφέρον
τους στην επίδραση της προληπτικής χορήγησης
αντιβίωσης στην εκδήλωση της αναζωπύρωσης της
περιακρορριζικής φλεγμονής. Σε σχετική έρευνα,
χορηγή θ ηκε πενικιλίνη V σε ασθενείς μετά την
έ ν αρξη της ενδοδοντική ς θεραπείας, σε δό σ η 2
ταμπλετών των 250 mg ανά 6 ώρες για το πρώτο
εικοσιτετράωρο, ακολουθούμενη από μια ταμπλέτα
ανά 6 ώρες έως την εξάντλησή τους. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα, σε αυτούς τους ασθενείς εμφανίστηκε αναζωπύρωση της περιακρορριζικής φλεγμονής
σε ποσοστό 6%, ενώ στους μάρτυρες, οι οποίοι δεν
έλαβαν καμία αντιβίωση, παρουσιάστηκε σε ποσοστό
24%2.

Αναζωπύρωση περιακρορριζικής φλεγμονής

Σε άλλη έρευνα, χορηγήθηκαν, σε πρώτη ομάδα
ασθενών, 2 gr πενικιλίνης V μισή ώρα πριν από την
έ ν αρξη της θεραπείας και 1 gr 6 ώ ρ ες μετά , σε
δεύτερη ομάδα ασθενών 1 gr άλατος ερυθρομυκίνης μισή ώρα πριν από την έναρξη της θεραπείας και
500 mgr 6 ώρες μετά και σε τρίτη ομάδα ασθενών 1
gr βά σ ης ερυθρομυκίνης μισή ώ ρ α πριν από την
έ ν αρξη της θεραπείας και 500 mgr 6 ώ ρ ες μετά .
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, δεν παρατηρήθηκαν
διαφορές στο ποσοστό αναζωπύρωσης της περιακρορριζικής φλεγμονής μεταξύ των τριών ομάδων
ελέγχου, η οποία κυμάνθηκε συνολικά στο 2,2%3. Σε
μεταγενέ σ τερη έ ρ ευνα, ό π ου χρησιμοποιή θ ηκαν
ακριβώς οι ίδιες ομάδες ελέγχου, τα συμπεράσματα
ή τ αν παρό μ οια και το συνολικό ποσοστό αναζωπύρωσης περιακρορριζικής φλεγμονής ήταν 2,6%4.
Σε παρό μ οια έ ρ ευνα, χορηγή θ ηκαν σε πρώ τ η
ομάδα ασθενών 1 gr κεφαδροξίλης μισή ώρα πριν
από την έναρξη της θεραπείας και ένα δισκίο placebo 6 ώρες μετά, σε δεύτερη ομάδα ασθενών 1 gr
άλατος ερυθρομυκίνης μισή ώρα πριν από την έναρξη της θεραπείας και 500 mgr 6 ώρες μετά και σε
τρίτη ομάδα ασθενών 1 gr βάσης ερυθρομυκίνης
μισή ώρα πριν από την έναρξη της θεραπείας και 500
mgr 6 ώρες μετά. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, δεν
παρατηρήθηκαν εκ νέου διαφορές στο ποσοστό αναζωπύρωσης της περιακρορριζικής φλεγμονής μεταξύ των τριών ομάδων ελέγχου, η οποία κυμάνθηκε
συνολικά στο 2%5.
Ωστόσο υπάρχουν και έρευνες από τις οποίες
δεν προκύπτουν σημαντικές διαφορές στο ποσοστό
αναζωπύρωσης της περιακρορριζικής φλεγμονής,
κατά τη σύ γ κριση με ομά δ ες ασθενώ ν ό π ου δεν
έ γ ινε λή ψ η κά π οιας αντιβίωσης. Έ τ σι, σε έ ρ ευνα
χορηγήθηκαν σε πρώτη ομάδα ασθενών 2 gr πενικιλίνης V μισή ώρα πριν από την έναρξη της θεραπείας και 1 gr 6 ώρες μετά, σε δεύτερη ομάδα ασθενών
αδρανές placebo με την ίδια ακριβώς δοσολογία,
ενώ σε τρίτη ομάδα ασθενών δεν έγινε απολύτως
καμία χορήγηση φαρμάκου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στο ποσοστό αναζωπύρωσης της περιακρορριζικής φλεγμονή ς μεταξύ των τριώ ν ομά δ ων ελέ γ χου, η οποία
κυμά ν θηκε συνολικά στο 2% 6 . Παρό μ οια συμπεράσματα προκύπτουν από έρευνα όπου σε ομάδα
ασθενών χορηγήθηκαν 3 gr αμοξικιλίνης μια ώρα
πριν από την έναρξη της ενδοδοντικής θεραπείας,
έναντι αδρανούς placebo με την ίδια ακριβώς δοσολογία σε ομάδα ασθενών-μαρτύρων. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα, παρατηρήθηκε ποσοστό αναζωπύρωσης της περιακρορριζικής φλεγμονής 6% στους
ασθενείς που έλαβαν αμοξικιλίνη, έναντι 4% στους
ασθενείς που έλαβαν αδρανές placebo, χωρίς όμως
οι διαφορές να είναι στατιστικά σημαντικές.
Σε ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε ενδοδοντική θεραπεία με δόντια κλινικής διάγνωσης νε-
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κρού πολφού, ερευνήθηκε η πιθανότητα μετεμφρακτικής αναζωπύρωσης περιακρορριζικής φλεγμονής.
Σε ομάδα ασθενών χορηγήθηκαν 2 gr Αμοξικιλίνης 1
ώρα πριν από κάθε συνεδρία, ενώ σε μια άλλη ομάδα
δε χορηγήθηκε καμία αντιβίωση. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα, δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων και οι
ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η σωστή
ενδοδοντική θεραπεία σε όλα της τα στάδια, είναι
επαρκής για τον έλεγχο της αναζωπύρωσης περιακρορριζικής φλεγμονής28.
Χορήγηση αναλγητικών φαρμάκων

Η χορήγηση αναλγητικών φαρμάκων πριν την
έναρξη και μετά το πέρας της ενδοδοντικής θεραπείας, πιθανώς προκαλεί σημαντική μείωση της αναζωπύρωσης της περιακρορριζικής φλεγμονής, ειδικότερα σε ασθενείς που παρουσιάζουν μέτριο προς
σοβαρό πόνο18,29 Στις περιπτώσεις αυτές έχει προταθεί η χορήγηση μη στερινοειδών αντιφλεγμονωδώ ν φαρμά κ ων ή σκευασμά τ ων που περιέ χ ουν
κωδεΐνη σε συνδυασμό με αντιβιοτικά7,30. Ωστόσο
υπάρχει και αναφορά, από την οποία δεν προκύπτει
σημαντική διαφορά στη συχνότητα αναζωπύρωσης
της περιακρορριζικής φλεγμονής με τη χορήγηση μη
στερινοειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων. Έτσι,
από τη χορήγηση σε ομάδα ασθενών 500 mg διφλουνιζάλης (επί δύο φορές την ημέρα), στους οποίους
δόντια με νεκρό πολφό υποβλήθηκαν σε ενδοδοντική θεραπεία, δεν προέκυψαν στατιστικά σημαντικές
διαφορές σε σύγκριση με τις ομάδες ασθενών που
έλαβαν φάρμακο placebo ή καμία αγωγή31.
Τοποθέτηση σκευασμάτων
εντός των ριζικών σωλήνων

Η τοποθέτηση ή μη εντός των ριζικών σωλήνων
υδροξειδίου του ασβεστίου ή σκευά σ ματος που
περιέχει κορτιζόνη (Ledermix), σε χρόνο ελέγχου 4
και 24 ωρών μετά από την έναρξη της ενδοδοντικής
θεραπείας δε φαίνεται να έ χ ει επίδραση στη
συχνό τ ητα αναζωπύ ρ ωσης της περιακρορριζική ς
φλεγμονής32. Παρόμοια συμπεράσματα προκύπτουν
από έρευνα, όπου μετά από την τοποθέτηση εντός
των ριζικών σωλήνων υδροξειδίου του ασβεστίου ή
σκευάσματος που περιέχει κορτιζόνη (Ledermix) ή
φορμοκρεσόλη, δεν παρατηρήθηκε καμία επίδραση
στη συχνότητα αναζωπύρωσης της περιακρορριζικής
φλεγμονής20. Σύμφωνα με άλλη έρευνα, μετά τη
χημικομηχανική επεξεργασία των ριζικών σωλήνων
ασυμπτωματικών δοντιών η τοποθέτηση εντός τους
γέλης 0,12% διγλουκονικής χλωρεξιδίνης έχει ως
αποτέλεσμα την αναζωπύρωση της περιακρορριζικής
φλεγμονής σε ποσοστό 5,8%. Αντιθέτως μη εμφάνιση αυτού του φαινομένου παρατηρήθηκε με την
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τοποθέτηση πάστας που περιλάμβανε υδροξείδιο
του ασβεστίου, καμφορούχο παραμονοχλωροφαινό λ η και γλυκερίνη 33. Σε έ ρ ευνα, που αφορού σ ε
περιπτώσεις επανάληψης ενδοδοντικής θεραπείας ή
ενδοδοντικής θεραπείας σε δόντια με νεκρό πολφό,
η τοποθέτηση μετά από τη χημικομηχανική επεξεργασία των ριζικών σωλήνων πάστας που περιλάμβανε υδροξείδιο του ασβεστίου και καμφορούχ ο
παραμονοχλωροφαινόλη, είχε ως αποτέλεσμα την
αναζωπύρωση της περιακρορριζικής φλεγμονής σε
ποσοστό 1,9%34.
Γενικα,́ η τοποθέτηση εντός των ριζικών σωλήνων υδροξειδίου του ασβεστίου φαίνεται πως ευνοεί
την πρόληψη και τη θεραπεία της αναζωπύρωσης
της περιακρορριζικής φλεγμονής, καθώς από τους
κρίσιμους παράγοντες που συμβάλλουν στην εκδήλωση του φαινομένου, είναι η παρουσία μικροβίων
στο ριζικό σωλήνα. Το υδροξείδιο του ασβεστίου
δημιουργεί αλκαλικό περιβάλλον, που ευνοεί τη μείωση των αποικιών των μικροβίων, αλλά και των τοξικών τους προϊόντων, και η τοποθέτησή του εντός
των ριζικών σωλήνων κρίνεται σκόπιμη για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον μιας εβδομάδας, ώστε να επιτευχθεί η αντιμικροβιακή του δράση16.
Ενδοδοντική θεραπεία σε μία συνεδρία

Το θέμα της επίδρασης του αριθμού των συνεδριών, κατά τις οποίες πραγματοποιείται η ενδοδοντική θεραπεία, στην αναζωπύρωση της περιακρορριζικής φλεγμονής, έχει απασχολήσει τους ερευνητές και σχετίζεται εμμέσως και με την τοποθέτηση ή
μη σκευασμάτων εντός των ριζικών σωλήνων. Είναι
γενικά αποδεκτό ότι η καλύτερη πρόληψη αυτού του
φαινομένου επιτυγχάνεται με την ολοκλήρωση της
χημικομηχανικής επεξεργασίας των ριζικών σωλή́νων κατά την πρώτη συνεδρία16, το ερώτημα όμως
εάν θα πρέπει να γίνει άμεσα και η έμφραξη, παραμένει αντικείμενο έρευνας. Πολλές έρευνες υποστηρίζουν ότι η έμφραξη των ριζικών σωλήνων σχετίζεται με μικρότερη συχνότητα αναζωπύρωσης της
περιακρορριζική ς φλεγμονή ς και μείωση του πόνου 21,29 . Έ́ τ σι, η ολοκλή ρ ωση της ενδοδοντική ς
θεραπείας σε μια συνεδρία, οδηγεί λιγότερο συχνά
σε μετεπεμβατικό πόνο από ότι μια θεραπεία πολλών
συνεδριών35, παρουσιάζοντας θετική συσχέτιση των
αναζωπυρώσεων της περιακρορριζικής φλεγμονής
με τις πολλαπλές συνεδρίες, τις επαναλήψεις των
ενδοδοντικών θεραπειών, την παρουσία προ-επεμβατικού πόνου, την ύπαρξη περιακρορριζικής αλλοίωσης και τη χρήση αναλγητικών φαρμάκων17. Σε
ασθενείς οι οποίοι υποβλή θ ηκαν σε ενδοδοντική
θεραπεία, έχοντας δόντια με νεκρό πολφό, εξετάσθηκε η αναζωπύρωση της περιακρορριζικής φλεγμονής, μετά από θεραπεία σε μια ή δύο συνεδρίες.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, στην περίπτωση της
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ενδοδοντικής θεραπείας σε δύο συνεδρίες, παρατηρήθηκε ποσοστό αναζωπύρωσης της περιακρορριζικής φλεγμονής 8%, ενώ στην περίπτωση που ολοκληρώθηκε η θεραπεία σε μια συνεδρία, το ποσοστό
ήταν 3%36. Άλλοι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ενδοδοντική θεραπεία σε μια συνεδρία,
σε δόντια με ζωντανό ή νεκρό πολφό, αλλά ακόμα
και σε δόντια με περιακρορριζική φλεγμονή, μπορεί
να θεωρείται ασφαλής επιλογή ως προς την πιθανότητα της αναζωπύρωσης της περιακρορριζικής
φλεγμονής37. Ωστόσο, άλλος ερευνητής υποστήριξε
ότι η πολλά υποσχόμενη ενδοδοντική θεραπεία σε
μια συνεδρία, με σύγχρονη την προφυλακτική λήψη
φαρμάκων για την παρεμπόδιση εμφάνισης κυτταρίτιδας, δεν παρέχει πλεονεκτήματα έναντι της περισσότερο παραδοσιακής ενδοδοντικής προσέγγισης
του ασθενή, η οποία μπορεί να είναι πιο ευεργετική 9 . Ά́ λ λοι ερευνητέ ς μελέ τ ησαν τη συχνό τ ητα
εμφάνισης αναζωπύρωσης περιακρορριζικής φλεγμονής μετά από ενδοδοντική θεραπεία μιας συνεδρίας και πολλαπλών συνεδριών και ανέλυσαν τα
δεδομένα με βάση τη ζωτικότητα του πολφού και
την παρουσία ή απουσία προ-επεμβατικού και μετεμφρακτικού πόνου. Σε ποσοστό 8.1% παρουσιάστηκε
αναζωπύρωση της περιακρορριζικής φλεγμονής των
δοντιών τα οποία θεραπεύτηκαν σε πολλαπλές επισκέψεις, ενώ μεγαλύτερο ήταν το ποσοστό για τα
δόντια που ολοκληρώθηκε η θεραπεία τους σε μια
μόνο επίσκεψη (18,3% αντίστοιχα). Επιπλέον, παρατήρησαν ότι ο μετεμφρακτικός πόνος συνέβη σε
μικρότερο βαθμό στα δόντια με ζωντανό πολφό38.
Σε μια άλλη έρευνα, στην οποία απαιτήθηκε επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας σε 218 περπτώσεις,
αξιολογήθηκε η μετεμφρακτική αναζωπύρωση περιακρορριζικής φλεγμονής μετά από θεραπεία σε μια
ή δύο συνεδρίες. Στην πρώτη περίπτωση, μετά τη
χημικομηχανική επεξεργασία, ακολού θ ησε και η
έμφραξη των ριζικών σωλήνων με την τεχνική της
πλάγιας συμπύκνωσης γουταπέρκας και φύραμα ΑΗ
26, ενώ στη δεύτερη τοποθετήθηκε στους ριζικούς
σωλήνες συνδυασμός υδροξειδίου του ασβεστίου
και χλωρεξιδίνης με προσωρινή έμφραξη. Σύμφωνα
με τα αποτελέσματα, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική μικρότερη αναζωπύρωση περιακρορριζικής
φλεγμονής στις περιπτώσεις όπου η επανάληψη της
ενδοδοντικής θεραπείας έγινε σε δύο συνεδρίες39.
Σε έρευνα όπου εξετάσθηκε η μετεμφρακτική αναζωπύρωση φλεγμονής ασυμπτωματικών νεκρών άνω
τομέ ω ν, δεν προέ κ υψαν διαφορέ ς ανά μ εσα στις
περιπτώσεις που η ενδοδοντική θεραπεία έγινε σε
μια ή δύο συνεδρίες27. Πολλοί, βέβαια, είναι οι συγγραφείς που αναφέρουν ότι δεν υπάρχει σημαντική
διαφορά στη συχνότητα εμφάνισης του επώδυνου
αυτού φαινομένου ή στο ποσοστό ενδοδοντικής επιτυχίας, μεταξύ θεραπειών μίας συνεδρίας ή περισσότερων συνεδριών19,21,40. ʻΆλλοι ερευνητές δεν

Αναζωπύρωση περιακρορριζικής φλεγμονής

παρατήρησαν καμία στατιστικά σημαντική διαφορά
στη συχνότητα αναζωπύρωσης της περιακρορριζικής
φλεγμονής, η οποία είναι δυνατόν να συμβεί κατά
την ενδοδοντική θεραπεία μίας ή δύο συνεδριών.
Διαπίστωσαν όμως ότι οι πιθανότητες ανάπτυξή ς
του, αυξάνουν όταν η θεραπεία τείνει να ολοκληρωθεί σε τρεις ή περισσό τ ερες επισκέ ψ εις. Κυρίως
επισήμαναν ότι η παρουσία περιακρορριζικής αλλοίωσης, είναι η σημαντικότερη παράμετρος για την
εμφάνιση αναζωπύρωσης περακρορριζικής φλεγμονη29.
Συμπεράσματα

1. Η χορήγηση αναλγητικών φαρμάκων πριν
την έ ν αρξη και μετά το πέ ρ ας της ενδοδοντική ς
θεραπείας, πιθανώς προκαλεί σημαντική μείωση της
αναζωπύρωσης της περιακρορριζικής φλεγμονής.
2. Η χορήγηση αναλγητικών φαρμάκων πιθανώς
να μειώνει την πιθανότητα εκδήλωσης του φαινομένου, όπως και η τοποθέτηση μεταξύ των συνεδριών εντός των ριζικών σωλήνων υδροξειδίου του
ασβεστίου. Ωστό σ ο υπά ρ χουν και από ψ εις που
αναφέρουν ότι η τοποθέτηση σκευασμάτων εντός
των ριζικών σωλήνων δεν έχει κάποια επίπτωση στην
πιθανότητα αναζωπύρωσης της περιακρορριζικής
φλεγμονής.
3. Αντικρουόμενες απόψεις υπάρχουν ως προς
την επιλογή της ολοκλήρωσης της ενδοδοντική ς
θεραπείας σε μια ή περισσότερες συνεδρίες, προκειμέ ν ου να αποφευχθεί η εμφά ν ιση “ﬂare up”. Η
σύγχυση που υπάρχει στη βιβλιογραφία, ως προς
την ακριβή από δ οση του φαινομέ ν ου, περιλαμβά ν οντας διαφορετικά κριτή ρ ια, επιτείνει τη
διάσταση των ερευνητών. Η προτίμηση της ενδοδοντική ς θεραπείας σε μια συνεδρία, θα πρέ π ει να
βασίζεται σε προσεκτική επιλογή του περιστατικού
και στη σωστή κατάρτιση και εμπειρία του επεμβαίνοντα.
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