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Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η 

ενδοδοντική θεραπεία μπορεί να 

γίνει σε όλους τους ασθενείς και ότι 

δεν αποτελεί διαδικασία επώδυνη. 

Γίνεται με τοπική αναισθησία και, αν 

ο ασθενής τηρήσει πιστά τις ιατρικές 

συμβουλές, δεν είναι επώδυνη ούτε 

μετά το τέλος της. Αισθάνεται μόνο μια 

μικρή ενόχληση κατά τη μάσηση στο 

συγκεκριμένο δόντι, που διαρκεί μόνο 

4 περίπου ημέρες. Το δόντι λειτουργεί  

στο στόμα κανονικά και χρήζει 

σφραγίσματος από τον οδοντίατρο. 

Σε σύντομο χρονικό διάστημα, αφού 

βεβαιωθούμε για την επιτυχία της 

θεραπείας, απαραίτητη κρίνεται η 

δημιουργίας θήκης, έτσι ώστε το 

συγκεκριμένο δόντι να προστατευθεί 

από πιθανό κάταγμα.  
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Κάθε δόντι αποτελείται από δύο μέρη: τη μύλη, το 

εμφανές μέρος του μέσα στο στόμα, και τη ρίζα 

ή τις ρίζες, που βρίσκονται μέσα στις γνάθους. 

Στο κέντρο του δοντιού υπάρχει μια κοιλότητα 

που εκτείνεται από τη μύλη μέχρι την άκρη της 

ρίζας του. Στη μεν μύλη ονομάζεται «μυλικός 

θάλαμος», στη δε ρίζα του, «ριζικός σωλήνας». 

Σε όλη την παραπάνω κοιλότητα βρίσκεται ο 

πολφός του δοντιού, που αποτελείται από αγγεία, 

νεύρα και εξειδικευμένα κύτταρα. Ενδοδοντική 

θεραπεία λοιπόν είναι η θεραπεία που επιτελείται 

στο εσωτερικό του δοντιού, όταν ο πολφός του 

μολυνθεί ή νεκρωθεί, με σκοπό να διατηρηθεί το 

δόντι στο στόμα για πολλά χρόνια.

Πόσο χρονοβόρα 
είναι η όλη 
διαδικασία μιας 
επιτυχημένης 
ενδοδοντικής 
θεραπείας;

Όταν η ενδοδοντική θεραπεία 

πραγματοποιείται από 

ενδοδοντολόγο, γίνεται 

αρτιότερα. Έτσι ελαχιστοποιείται 

το ποσοστό αποτυχίας της, 

λόγω της διαφορετικής τεχνικής 

που χρησιμοποιεί ο ειδικός σε 

σχέση με το γενικό οδοντίατρο 

(η διαφορετική τεχνική οφείλεται 

σε εξειδικευμένες γνώσεις που 

αποκτήθηκαν μετά την απόκτηση 

της συγκεκριμένης ειδικότητας 

σε πολυετές μετεκπαιδευτικό 

επίπεδο, καθώς και σε βελτιωμένα 

υλικά/εξοπλισμό), καθώς και της 

εκτεταμένης εμπειρίας που έχει ο 

πρώτος επάνω στο συγκεκριμένο 

φάσμα περιστατικών. Επιπλέον, 

όταν η ενδοδοντική θεραπεία 

εφαρμόζεται από ενδοδοντολόγο, 

γίνεται γρηγορότερα, συνήθως 

σε μία επίσκεψη, εκτός αν το 

συγκεκριμένο δόντι έχει μεγάλο 

πρόβλημα ή έντονη μορφολογική 

πολυπλοκότητα.

Τι θα συμβεί αν δεν 
γίνει η ενδοδοντική 
θεραπεία;

Το δόντι δεν μπορεί να θεραπευτεί από μόνο του ή 
μόνο με τη χορήγηση φαρμάκων. Χωρίς θεραπεία 
η φλεγμονή επεκτείνεται στο οστό της γνάθου 
στην περιοχή κάτω από το δόντι, το οποίο και 
τελικά καταστρέφεται, ενώ πόνος επιδεινώνεται, 
με μοναδική λύση για τον ασθενή την εξαγωγή του 
δοντιού. Αποκλειστικά και μόνο η λήψη αντιβιοτικών 
δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα, διότι το φάρμακο 
αδυνατεί να φτάσει μέσω της κυκλοφορίας στο ριζικό 
σωλήνα και να καταπολεμήσει όλα τα μικρόβια που 
ζουν και αναπτύσσονται μέσα σε αυτόν. Το μόνο 
που μπορεί να προσφέρει το κατάλληλο αντιβιοτικό 
είναι η καταπολέμηση των οξέων συμπτωμάτων της 
φλεγμονής (απόστημα μέσα στο οστό της γνάθου), 
έτσι ώστε η θεραπεία να γίνει επιτυχώς.   


