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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο πολφικός ιστός είναι ένα πολυδύναμο όργανο, το οποίο 

όταν δέχεται εξωγενή ερεθίσματα, αντιδρά προκειμένου να 
διατηρήσει την ακεραιότητα του. Αυτό επιτυγχάνεται συνήθως 
με το σχηματισμό αντιδραστικής ή επανορθωτικής οδοντίνης 
που είναι και ο σκοπός κάθε θεραπείας που στοχεύει στην 
διατήρηση της ζωτικότητας του πολφού1. 

Οι βλάβες του πολφού μπορούν να ταξινομηθούν σε 
αντιστρεπτές και μη αντιστρεπτές ανάλογα με την ικανότητα 
του πολφού να αντιδράσει στο βλαπτικό ερέθισμα. 
Στην πρώτη περίπτωση ο πολφός έχει την ικανότητα να 
περιορίσει (περιχαρακώσει) τη βλάβη και να επουλωθεί, 
ενώ στην δεύτερη θα οδηγηθεί σε νέκρωση. Οι αντιστρεπτές 
βλάβες του πολφού, αντιμετωπίζονται θεραπευτικά με την 
απομάκρυνση των παθολογικών αιτίων και την δημιουργία 
συνθηκών που θα επιτρέψουν την επούλωση του ιστού. 
Τέτοιες θεραπείες είναι η έμμεση και άμεση κάλυψη του 
πολφού και η πολφοτομή 2. 

Η άμεση κάλυψη ενδείκνυται σε περιπτώσεις που ο πολφός 
αποκαλύπτεται από τραύμα ή κατά την αφαίρεση της τερηδόνας 
και εφόσον δεν υπάρχουν κλινικές ενδείξεις για μη αντιστρεπτή 
βλάβη του, όπως είναι ο αυτόματος πόνος, η μη ελεγχόμενη 
αιμορραγία στο σημείο της αποκάλυψης, η θετική επίκρουση 
και οι ακτινογραφικές αλλοιώσεις. Η κάλυψη του πολφού 
γίνεται με τη χρήση υλικών που τοποθετούνται σε άμεση επαφή 
με τον ιστό. Για την επιτυχία της θεραπείας είναι πολύ σημαντικό 
να απομακρυνθεί ο μικροβιακός παράγοντας και να γίνει άμεσα 
η αποκατάσταση για να μην υπάρχουν επιμολύνσεις λόγω 
μικροδιείσδυσης 3,4,5,6. 

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την άμεση κάλυψη 
πρέπει να είναι βιοσυμβατά, να προάγουν την επούλωση ή 

Αποτελεσματικότητα της άμεσης κάλυψης πολφού 
με Μ.Τ.Α σε οπίσθια μόνιμα δόντια

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το Μ.Τ.Α. είναι ένα βιοσυμβατό υλικό, το οποίο μπορεί να διεγείρει τον σχηματισμό επανορθωτικής 
οδοντίνης όταν χρησιμοποιείται σαν υλικό άμεσης κάλυψης του πολφού. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας της άμεσης κάλυψης πολφού με Μ.Τ.Α. σε οπίσθια  μόνιμα δόντια 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ: Στη μελέτη συμμετείχαν 34 υγιή άτομα (50% άνδρες) ηλικίας 8-47 ετών (μέση τιμή: 25 έτη) 
στα οποία έγινε άμεση κάλυψη πολφού με Μ.Τ.Α. σε οπίσθια μόνιμα δόντια. Τα δόντια ήταν ασυμπτωματικά, η αποκάλυψη 
έγινε κατά την αφαίρεση της τερηδόνας και ήταν διαμέτρου περίπου 1mm x 1mm. Τριανταένα δόντια αποκαταστάθηκαν με 
εμφράξεις σύνθετης ρητίνης και τρία με αμάλγαμα. Στα δόντια που η τελική αποκατάσταση δεν έγινε άμεσα αξιολογήθηκε 
ο χρόνος που μεσολάβησε από την άμεση κάλυψη μέχρι την τοποθέτηση της τελικής έμφραξης. Επανεξετάσεις έγιναν σε 
6,12,18 και 24 μήνες με κλινική εξέταση, έλεγχο ζωτικότητας του πολφού με ηλεκτρική δοκιμασία και ακτινογραφίες. Τα 
αποτελέσματα αναλύθηκαν περιγραφικά με λογιστική παλινδρόμηση και επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε το 5%. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μετά από 6,12,18 και 24 μήνες επανεξετάστηκαν 30, 28, 24 και 19 δόντια με ποσοστό επιτυχίας 
της άμεσης κάλυψης 93%,86%,75% και 63% αντίστοιχα. Ενδοδοντική θεραπεία χρειάστηκαν 7 δόντια στα οποία απέτυχε η 
άμεση κάλυψη του πολφού με Μ.Τ.Α.. Τα αποτελέσματα της λογιστικής παλινδρόμησης έδειξαν ότι η επιτυχία της θεραπείας 
σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με τον χρόνο που μεσολάβησε από την άμεση κάλυψη έως την τοποθέτηση της τελικής 
αποκατάστασης (p=0,04). Το φύλο και η ηλικία δεν βρέθηκαν σαν στατιστικά σημαντικές παράμετροι. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η άμεση κάλυψη του πολφού με Μ.Τ.Α. σε μόνιμα δόντια μετά από αποκάλυψη του πολφού κατά 
την αφαίρεση της τερηδόνας είναι θεραπεία με ικανοποιητικά αποτελέσματα εφόσον η τελική αποκατάσταση του δοντιού 
γίνει το συντομότερο δυνατό.

Λέξεις ευρετηρίου: ΜΤΑ, άμεση κάλυψη πολφού.
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την αναγέννηση των ιστών, να έχουν αντιμικροβιακή δράση 
και να εμποδίζουν την μικροδιείσδυση7,8,9. Προτεινόμενα 
τέτοια υλικά είναι το υδροξείδιο του ασβεστίου, το M.T.A. και 
διάφορα συγκολλητικά συστήματα. Το ΜΤΑ πιο συγκεκριμένα, 
έχει χρησιμοποιηθεί για την άμεση κάλυψη του πολφού 
τραυματισμένων ή τερηδονισμένων μονίμων δοντιών, για την 
πολφοτομή νεογιλών δοντιών και σαν εμφρακτικό υλικό σε 
διατρήσεις των ριζικών σωλήνων 10,11,12,13,14. 

Αναφορικά με την σύσταση του, τα βασικά συστατικά 
της σκόνης του ΜΤΑ είναι το πυριτικό τριασβέστιο (3CaO-
SiO2), το αργιλικό τριασβέστιο (3CaO-Al2O3), το οξείδιο του 
τριασβεστίου (3CaO), το οξείδιο του πυριτίου (SiO) και το 
οξείδιο του βισμουθίου (Bi2O3). Η σκόνη αυτή προκειμένου να 
χρησιμοποιηθεί, αναμιγνύεται με αποστειρωμένο φυσιολογικό 
ορό μέχρι να πάρει τη μορφή πάστας και χρειάζεται ειδικά 
εργαλεία για την σωστή τοποθέτηση της. Είναι ένα εξαιρετικά 
βιοσυμβατό υλικό, ελάχιστα διαλυτό, με αντοχή στην θλίψη 
και στην συμπίεση. Έχει υψηλό pH και ικανοποιητική 
ακτινοσκιερότητα, μεγαλύτερη από εκείνη της οδοντίνης, 
παρουσιάζει ικανοποιητική συγκόλληση με τους οδοντικούς 
ιστούς και ο χρόνος πήξης του είναι περίπου 72 ώρες19,20,21. 
Το υλικό είναι σχετικά δύσκολο στην χρήση του, αλλά έχει 
το πλεονέκτημα ότι δεν απαιτεί απόλυτα στεγνό πεδίο κατά 
την εφαρμογή του, αφού η υγρασία βοηθά στην πήξη του 
22. Σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει η παρουσία υγρασίας 
και στη συγκρατητική ικανότητα του MTA. Η συνεχιζόμενη 
αύξηση της συγκρατητικής του ικανότητας παρουσία υγρασίας 
συνεχίζεται έως και 21 ημέρες μετά την τοποθέτησή του 22α. 
Μελέτες σε πειραματόζωα έχουν δείξει ότι το Μ.Τ.Α. προάγει 
την δημιουργία συμπαγούς γέφυρας οδοντίνης, καλύτερης 
ποιότητας σε σχέση με το υδροξείδιο του ασβεστίου11,15,16. 
Παρόμοια είναι τα αποτελέσματα από κλινικές μελέτες που 
έδειξαν ότι το Μ.Τ.Α. ευνοεί το σχηματισμό γέφυρας οδοντίνης 
πιο αποτελεσματικά από το υδροξείδιο του ασβεστίου17,18. 
Έτσι σημαντική ιδιότητα του Μ.Τ.Α. είναι ότι περιορίζει 
την μικροδιείσδυση προστατεύοντας τον πολφό από νέες 
επιμολύνσεις σε αντίθεση με το υδροξείδιο του ασβεστίου 
που απορροφάται με την πάροδο του χρόνου επιτρέποντας την 

διείσδυση των βακτηρίων διαμέσου των πόρων της γέφυρας 
οδοντίνης 30, 32.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση της κλι-
νικής αποτελεσματικότητας της άμεσης κάλυψης του πολφού με 
Μ.Τ.Α. σε οπίσθια μόνιμα δόντια στα οποία έγινε αποκάλυψη 
του πολφού κατά την αφαίρεση της τερηδόνας.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ
Στην μελέτη συμμετείχαν 34 υγιή άτομα (50% άνδρες) 8-47 

ετών (Μέση τιμή:25 έτη) τα οποία είχαν εκτεταμένες τερηδόνες 
σε οπίσθια μόνιμα δόντια χωρίς όμως κλινικά συμπτώματα και 
ακτινογραφικά παθολογικά ευρήματα. Στην αρχική επιλογή των 
δοντιών γίνονταν ακτινογραφίες και αν προέκυπτε ότι ήταν πι-
θανή η αποκάλυψη του πολφού, ο ασθενής ή ο κηδεμόνας του, 
ενημερωνόταν για την χρήση του υλικού και την πρόγνωση της 
θεραπείας και υπέγραφαν το σχετικό έγγραφο συγκατάθεσης. 
Αναφορικά με την αποκάλυψη του πολφού, στα δόντια που 
συμπεριλήφθησαν στη μελέτη, έπρεπε να είχε διάμετρο όχι 
μεγαλύτερη από 1mm x 1mm και η αιμορραγία του πολφού να 
ήταν ελεγχόμενη μετά από ελαφριά πίεση με αποστειρωμένο 
βύσμα βάμβακος (Εικόνα 1,2,3). Σε όλα τα δόντια (23γομφίοι 
και 11 προγόμφιοι) η άμεση κάλυψη έγινε με Μ.Τ.Α. ( ProRoot 
MTA, σκόνη γρι ), από τον ίδιο οδοντίατρο σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή και με τη χρήση απομονωτήρα. Η 
τελική αποκατάσταση μετά την τοποθέτηση του ΜΤΑ έγινε σε 
χρονικό διάσημα από 0-243 ημέρες (Μέση τιμή:28 ημέρες) 
με σύνθετη ρητίνη, μόνο σε 3 δόντια χρησιμοποιήθηκε το 
αμάλγαμα και το προσωρινό εμφρακτικό υλικό ήταν το Κetac 
Molar.Στις περιπτώσεις που η τελική αποκατάσταση δεν έγινε 
άμεσα, καταγράφηκε ο χρόνος που μεσολάβησε μεταξύ άμεσης 
κάλυψης και τελικής αποκατάστασης. 

Επανεξέταση των καλύψεων με Μ.Τ.Α. έγινε σε 6, 12, 18, 
24 μήνες με κλινική εξέταση και έλεγχο της ζωτικότητας με 
ηλεκτρική δοκιμασία., λήψη ακτινογραφιών έγινε στους 12 και 
στους 24 μήνες. Η θεραπεία κρίθηκε επιτυχής κλινικά όταν 
δεν υπήρχαν συμπτώματα αυτόματου ή προκλητού πόνου, 
η επίκρουση ήταν αρνητική και υπήρχε θετική αντίδραση 
στην ηλεκτρική δοκιμασία. Η άμεση κάλυψη θεωρήθηκε 

Εικ.1:Ακτινογραφική εικόνα της τερηδο-
νικής βλάβης.

Εικ.2:Αφαίρεση της τερηδονικής 

βλάβης.
Εικ.3: Τοποθέτηση του MTA.
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επιτυχής ακτινογραφικά σε απουσία αλλοίωσης ακροριζικά 
ή εσωτερικής απορρόφησης. Γέφυρα οδοντίνης ορατή 
ακτινογραφικά θεωρήθηκε ως επιτυχής έκβαση αλλά δε 
αποτέλεσε αποκλειστικό κριτήριο (Εικόνα 4,5).

Για την στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμο-
ποιήθηκε περιγραφική στατιστική και λογιστική παλινδρόμηση 
χρησιμοποιώντας το στατιστικό πακέτο Stata 10 (Stata Corp LP) 
και επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε το 5%. Σαν 
εξαρτημένη μεταβλητή χρησιμοποιήθηκε η δίτημη μεταβλητή 
«επιτυχημένη-αποτυχημένη θεραπεία» ενώ σαν ανεξάρτητες, το 
φύλο, η ηλικία του ασθενή και ο χρόνος που μεσολάβησε με-
ταξύ άμεσης κάλυψης και τοποθέτησης της τελικής έμφραξης.. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα ποσοστά επιτυχίας της άμεσης κάλυψης με Μ.Τ.Α ήταν 

από 93% στους 6 μήνες έως 63% στα δύο χρόνια. Τα απο-
τελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά στα ιστόγραμματα του 

γραφήματος 1. Σε 7 περιπτώσεις η άμεση κάλυψη απέτυχε 
και έγινε ενδοδοντική θεραπεία. Στα περιστατικά που η άμεση 
κάλυψη υπήρξε επιτυχής ο χρόνος που μεσολάβησε από την 
άμεση κάλυψη μέχρι την τελική αποκατάσταση του δοντιού 
ήταν 0-17 μέρες, ενώ στα περιστατικά που απέτυχε πέρασαν 
109-243 ημέρες. Η σημαντικότητα της άμεσης αποκατάστασης 
στην επιτυχία της άμεσης κάλυψης με Μ.Τ.Α. αποδεικνύεται και 
από το μοντέλο της στατιστικής παλινδρόμησης με (p<0,04). 
Στο μοντέλο αυτό, αύξηση κατά μία μέρα στη διάρκεια τοπο-
θέτησης της τελικής έμφραξης, αυξάνει σχεδόν 1 φορά την 
πιθανότητα αποτυχίας της άμεσης κάλυψης (OR=0,94).Το 
στατιστικό μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης ήταν στατιστικά 
σημαντικό (χ2=12,42, p=0,006), υποστηρίζοντας ότι με αυτή 
την μεθοδολογία είναι δυνατόν να μελετάται η έκβαση της 
άμεσης κάλυψης με Μ.Τ.Α. (Πίνακας 1). 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Στη εργασία αυτή έγινε αξιολόγηση της αποτελεσματικό-

τητας της άμεσης κάλυψης του πολφού με Μ.Τ.Α. σε οπίσθια 
δόντια με βαθιές τερηδόνες. Μέχρι σήμερα το υλικό εκλογής 
για την θεραπεία αυτή ήταν το υδροξείδιο του ασβεστίου. Η 
χρήση του υδροξειδίου του ασβεστίου έχει τεκμηριωθεί σε 
κλινικές μελέτες 25,26 με ποσοστά επιτυχίας από 82-37% σε 
5 χρόνια9,21,27, ως 13% σε 10 χρόνια,28,29 αλλά η επιτυχία της 

Εικ.4:Ακτινογραφικός έλεγχος σε γομφίο με άμεση κάλυψη 
με ΜΤΑ ένα χρόνο μετά, που δείχνει απουσία βλάβης.

Εικ.5:Ακτινογραφικος έλεγχος σε γομφίο ≠46 πριν την θεραπεία, αμέσως μετά την τοποθέτηση του ΜΤΑ και 24 μήνες μετά όπου 
παρατηρείτε η παρουσία γέφυρας οδοντίνης και η ολοκλήρωση των ριζικών σωλήνων

Ανεξάρτητες 
μεταβλητές Coef.

Std. 
Err.

p 
value

Odds 
ratio

95% CI 
for odds ratio 

Φύλο 0,965 1,219 0,4 2,62 0,24-28,65

Ηλικία -0,035 0,055 0,5 0,96 0,86-1,07
Χρόνος μέχρι 
την αποκατάσταση -0,058 0,295 0,04* 0,94 0,89-0,99

Σταθερά 2,474 2,147 0,2

Πίνακας 1. Μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης για την 
πρόβλεψη έκβασης της άμεσης κάλυψης του πολφού με Μ.Τ.Α., 
σε μόνιμα οπίσθια δόντια.
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θεραπείας περιορίζεται με την πάροδο του χρόνου. Ο μηχα-
νισμός δράσης του υδροξειδίου του ασβεστίου δεν βρίσκει 
όλους τους μελετητές σύμφωνους, έτσι κάποιοι υποστηρίζουν 
ότι το υψηλό pH ενεργοποιεί την αλκαλική φωσφατάση που 
είναι υπεύθυνη για το σχηματισμό των σκληρών ιστών, ενώ 
άλλοι θεωρούν ότι η αυξημένη συγκέντρωση των ιόντων του 
ασβεστίου εξουδετερώνουν τα οξέα που παράγονται από τους 
οστεοκλάστες ενεργοποιώντας την πυροφωσφατάση, η οποία 
με την σειρά της είναι υπεύθυνη για την ανεξέλεγκτη ενασβε-
στίωση στα στόμια των ριζικών σωλήνων που πολλές φορές 
παρατηρείται σε δόντια με πολφοτομή ή άμεση κάλυψη. Η 
επιπλοκές όμως από την χρήση του είναι η εξωτερική απορ-
ρόφηση και η ενασβεστίωση των ριζικών σωλήνων. Η επιτυχία 
ενός υλικού άμεσης κάλυψης βασίζεται στην ικανότητα του να 
διεγείρει τα αδιαφοροποίητα μεσεγχυματικά κύτταρα, να μην 
προκαλεί φλεγμονή στον πολφό και να ελέγχει την μικροδι-
είσδυση 1,13,14,25,26,29a.

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της παρούσας με-
λέτης, η αποτελεσματικότητα της χρήσης του Μ.Τ.Α. μετά από 
2 χρόνια ήταν 63%,υψηλότερη από την μελέτη των Miles και 
συν. (2010), που ήταν 56,2% και χαμηλότερη από εκείνη των 
μελετών των Mente και συν. (2010) που η επιτυχία ήταν 78% 
για διάστημα παρακολούθησης 12-80 μηνών (μέση τιμή: 27 
μήνες) και των Bogen και συν (2008), που ανέφεραν επιτυχη-
μένες θεραπείες με ποσοστό 98% σε διάστημα παρακολού-
θησης 9 ετών 23,24,30. Οι παραπάνω διαφορές αποδίδονται στα 
διαφορετικά κριτήρια και συνθήκες που έχουν χρησιμοποιηθεί 
στις διαφορετικές μελέτες.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο της παρούσας μελέτης τα 
δόντια έπρεπε να έχουν βαθιές τερηδόνες και να είναι ασυ-
μπτωματικά, δηλαδή να μην έχουν αντιστρεπτές βλάβες του 
πολφού, χωρίς όμως να εξασφαλίζεται ιστολογικά η υγεία του 
πολφού. Η ιστολογική κατάσταση του πολφού είναι εκείνη που 
θα κρίνει την έκβαση της άμεσης κάλυψης και που είναι αδύ-
νατο να διαγνωστεί με ακρίβεια από τα κλινικά κριτήρια 11,31,32. 

Η ηλικία, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην επιτυχία 
της άμεσης κάλυψης διότι τα νεότερα άτομα έχουν και καλύτε-
ρες επουλωτικές ικανότητες που οφείλονται στην μεγαλύτερη 

αναπλαστική ικανότητα των κυττάρων του πολφού των ατόμων 
αυτών 33,34,35. Αν και στο πολυπαραγοντικό μοντέλο η ηλικία 
δεν βρέθηκε να είναι στατιστικά σημαντική, μόνο μία αποτυχία 
βρέθηκε σε άτομα μικρότερα των 15 ετών. Τα παραπάνω ευ-
ρήματα για την ηλικία συμφωνούν με τα αντίστοιχα της μελέτης 
των Miles και συν. (2010), όπου έγινε αναδρομικά ανάλυση των 
αποτελεσμάτων άμεσης κάλυψης με ΜΤΑ σε οπίσθια δόντια 
από φοιτητές οδοντιατρικής. Στην ίδια μελέτη η στατιστική 
ανάλυση των αποτελεσμάτων δεν κατέδειξε καμία από τις πα-
ρακάτω παραμέτρους (ηλικία ασθενή, μέγεθος αποκάλυψης, 
αιμορραγία) ως σημαντικές για την πρόγνωση της θεραπείας 24. 

Το βασικό εύρημα της μελέτης αυτής ήταν πως ο σημαντι-
κότερος και πιο καθοριστικός παράγοντας της επιτυχίας της 
άμεσης κάλυψης ήταν ο χρόνος μέχρι την τοποθέτηση της 
τελικής αποκατάστασης. Η τοποθέτηση μιας οριστικής αποκα-
τάστασης είναι πολύ σημαντική για την επιτυχία οποιασδήποτε 
θεραπείας που αφορά στον πολφό. Στην μελέτη των Mente 
και συν. (2010) όπου έγινε σύγκριση μια ομάδας στην οποία 
έγιναν άμεσες καλύψεις πολφού με Μ.Τ.Α. με ομάδα ελέγχου 
όπου χρησιμοποιήθηκε υδροξείδιο του ασβεστίου, βρέθηκε ότι 
όταν η τελική αποκατάσταση τοποθετούνταν μετά από 2 ημέρες 
από την άμεση κάλυψη η πρόγνωση ήταν χειρότερη και για 
τα δύο υλικά 23. Τα αποτελέσματα βρίσκονται σε συμφωνία 
με αυτά της παρούσας μελέτης. φαίνεται λοιπόν, ότι αν και το 
ΜΤΑ έχει πολύ καλές ιδιότητες όσον αφορά τον περιορισμό 
της μικροδιείσδυσης, από μόνο του δεν είναι αρκετό για να 
προστατέψει τον πολφό 28,29,36. Στατιστική επεξεργασία ανα-
φορικά με την επιτυχία της άμεσης κάλυψης σε σχέση με το 
εμφρακτικό υλικό δεν ήταν δυνατό λόγο του μικρού δείγματος 
στην ομάδα του αμαλγάματος. Πρέπει επίσης να αναφέρουμε 
ότι η παρούσα μελέτη έγινε σε δόντια με τερηδονικές βλάβες. 
Οι περισσότερες  έρευνες που έχουν δημοσιευτεί έγιναν σε 
δόντια που δεν είχαν τερηδόνα αλλά έγινε η αποκάλυψη κατά 
την παρασκευή του δοντιού 31,36.

Τα κριτήρια επιτυχίας της κάλυψης που χρησιμοποιήθηκαν 
ήταν κυρίως κλινικά και αυτό αποτελεί ένα από τους 
περιορισμούς της μελέτης. Ακτινογραφικός έλεγχος δεν έγινε 
σε όλες τις θεραπείες γιατί οι ασθενείς δεν συγκατάθεσαν 
πάντα. Επίσης η μελέτη αυτή είναι μελέτη παρατήρησης και 
δεν έχει γίνει σύγκριση της θεραπείας με ομάδα ελέγχου. 
Όμως, παρά τους περιορισμούς αυτούς, τα αποτελέσματα 
υποδεικνύουν ότι, η θεραπεία με άμεση κάλυψη του πολφού 
με Μ.Τ.Α. είναι αρκετά επιτυχής και μπορεί το υλικό αυτό να 
προταθεί σαν εναλλακτικό του υδροξειδίου του ασβεστίου σε 
περιπτώσεις όπου γίνεται αποκάλυψη του πολφού μετά την 
αφαίρεση της τερηδόνας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς της παρούσας 

μελέτης, συμπεραίνουμε ότι η άμεση κάλυψη του πολφού με 
Μ.Τ.Α., σε περίπτωση αποκάλυψης του πολφού μετά την αφαί-
ρεση της τερηδόνας, είναι μια θεραπεία με αρκετά ικανοποιη-
τικά αποτελέσματα εφόσον η τελική αποκατάσταση του δοντιού 
γίνει το συντομότερο δυνατό. Χρειάζεται όμως περισσότερη 

Γράφημα  1: Ιστόγραμματα  επιτυχίας της άμεσης κάλυψης 
με ΜΤΑ των μονίμων γομφίων και προγομφίων κατά την 
1η,2η,3ηκαι 4η επανεξέταση (6,12,18,24 μήνες αντίστοιχα)
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έρευνα προκειμένου να τεκμηριωθεί η μακροχρόνια επιτυχία 
της άμεσης κάλυψης του πολφού με M.T.A. καθώς και των 
παραγόντων που επηρεάζουν την πρόγνωση της θεραπείας. 

SUMMARY

The clinical efficacy of direct pulp capping in pos-
terior teeth, with MTA.

Roumani T., Porciani P., Agouropoulos A.

Introduction 
MTA is a biocompatible material, which can trigger the for-

mation of reparative dentin when used a pulp capping material. 
The aim of this study was to evaluate the clinical efficacy of 
direct pulp capping with MTA, in teeth with deep carious lesions. 

Materials and methods 
Thirty four healthy patients (50% male) 8-47 years old 

(mean: 25 years) participated in the study. Direct pulp capping 
with MTA were performed in posterior teeth. The teeth had to 
be symptom free, the pulp should be exposed during cavity 
preparation and have a diameter no more them 1mm x 1mm 
with controlled bleeding. Composite resin was used to restore 
31 of the teeth and amalgam 3 teeth. When final restoration 
was not placed immediately, the time between pulp capping 
and final restoration placement was recorded. The teeth were 
evaluated in 6, 12, 18 and 24 months with clinical and radio-
graphic examination, pulp vitality test. Descriptive statistics 
and logistic regression were used to analyze the results at a 
5% significance level. 

Results 
Teeth evaluated were 30 at 6 months to 19 at 24 months 

with a success rate 93% at 6 months and 63% at 24 months, 
7 teeth founded and treated endodonticaly. Logistic regression 
showed that the time elapsed between pulp capping and place-
ment of the final restoration was the most significant factor for 
the success of the treatment (p=0,04) while age and sex were 
not found to be significant factors.

Conclusions 
Direct pulp capping with MTA in posterior teeth with deep 

carious lesion may be successful treatment when the final res-
toration is placed the soon as possible. 

Index words: direct pulp capping, mineral trioxide 
aqqreqate.
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