
 

 

ΣΧΕΣΗ ΑΠΟΝΕΥΡΩΜΕΝΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΜΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟ 

Ένα «ντοκιμαντέρ» που προβλήθηκε πρόσφατα από διάφορες υπηρεσίες video streaming επιχείρησε να 
ενοχοποιήσει τα ενδοδοντικά θεραπευμένα («απονευρωμένα») δόντια  ως υπεύθυνα για τη δημιουργία πληθώρας 
συστηματικών νοσημάτων, μεταξύ αυτών ο καρκίνος και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Τέτοιες προσπάθειες 
αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης και διαστρέβλωσης της πραγματικότητας δεν παρατηρούνται μόνο στον 
ιατρικό χώρο, αλλά σε κάθε έκφανση της ζωής μας και αποτελούν μείζον κοινωνιολογικό πρόβλημα της εποχής μας 
(1,2). 

 Η παραπληροφόρηση (misinformation) και η διασπορά «ψευδών/ψεύτικων ειδήσεων» (fake news) 
γιγαντώνονται με τη βοήθεια του ίντερνετ, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και διαφόρων video streaming 
υπηρεσιών (3,4). Έχει αποδειχθεί ότι οι «ψευδείς/ψεύτικες ειδήσεις» παρουσιάζονται ως καινοτόμες και 
διασπείρονται διαδικτυακά γρηγορότερα, ευρύτερα και βαθύτερα σε σχέση με τις αληθείς ειδήσεις, επηρεάζοντας 
αρνητικά ένα μεγάλο αριθμό ατόμων (3). Η επιστημονική κοινότητα παρουσιάζεται εξαιρετικά προβληματισμένη, 
καθώς καθίσταται εφικτή η διαστρέβλωση  ακόμη και της πιο τεκμηριωμένης, αδιαμφισβήτητης και προφανούς 
αλήθειας (5).  

Πως θα μπορούσαν λοιπόν η οδοντιατρική και η ενδοδοντολογία ειδικότερα να αποτελέσουν εξαίρεση και να 
διαφύγουν τον κίνδυνο της παραπληροφόρησης; Το προαναφερθέν «ντοκιμαντέρ» πρακτικά προσπαθεί  να 
παρουσιάσει ως καινούργιο και καινοτόμο εύρημα  την αναβίωση της «Θεωρίας των Εστιακών Λοιμώξεων» που 
γεννήθηκε το 1910 και έχει απορριφθεί κατηγορηματικά και αμετάκλητα ήδη από το 1951 με αδιάσειστα επιστημονικά 
στοιχεία (Journal of the American Dental Association, June 1951). Το «ντοκιμαντέρ» αυτό έχει καταδικαστεί από 
σωρεία επιστημονικών φορέων, μεταξύ αυτών η Αmerican Αssociation of Endodontists, η European Society of 
Endodontology, η International Association of Dental Traumatology, η American Association of Dental Research και η 
American Dental Association. 

 Η επίσημη θέση του Συλλόγου Ελλήνων Ενδοδοντολόγων συνάδει με αυτή των προαναφερθέντων φορέων:  

  Η πρόοδος των βιολογικών και ιατρικών γνώσεων υποστηριζόμενη από την καλπάζουσα τεχνολογία καθιστούν 
την ενδοδοντική θεραπεία πιο αποτελεσματική, γρήγορη και προβλέψιμη από ποτέ (6). 

 Δεν υπάρχει καμία συσχέτιση της ενδοδοντικής θεραπείας με τον καρκίνο  και προτάσεις του τύπου, «97% των 
γυναικών με καρκίνο του μαστού είχαν στην ίδια πλευρά του σώματος με τον καρκίνο δόντι με ενδοδοντική 
θεραπεία», όπως ακούγονται στο υπό συζήτηση «ντοκιμαντέρ», στερούνται παντελώς επιστημονικής 
τεκμηρίωσης και στοχεύουν στην τρομοκράτηση και στον εντυπωσιασμό της κοινής γνώμης (6). 

 Η συσχέτιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων με τις ακρορριζικές αλλοιώσεις ενδοδοντικής αιτιολογίας είναι 
ακόμα υπό διερεύνηση, χωρίς να υπάρχουν προφανή η εύκολα συμπεράσματα  (7). Ακόμη και αν αποδειχθεί 
τελικά η όποια συσχέτιση, αυτό θα ενισχύσει τη σημασία και το ρόλο των ενδοδοντικών θεραπειών, οι οποίες 
αποσκοπούν στην αντιμετώπιση και επούλωση των ακρορριζικών αλλοιώσεων (8). 

 Τα ακρορρίζια των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών δεν αποτελούν περιοχές νεκρωμένου οστού όπως 
ψευδώς ισχυρίζεται το «ντοκιμαντέρ». Σε πλήρη αντίθεση με τον ισχυρισμό αυτό, οι καρκινοπαθείς, αλλά και 
οι οστεοπορωτικοί ασθενείς που αντιμετωπίζονται με ενδοφλέβια χορήγηση διφωσφονικών φαρμάκων ή με 
αντι-αγγειογεννητικά φάρμακα δεν πρέπει να υποβάλλονται σε εξαγωγές δοντιών, προκειμένου να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης οστεονέκρωσης των γνάθων (Medication-Related Osteonecrosis of the 
Jaws). Τα δόντια τέτοιων ασθενών επιβάλλεται να διατηρούνται στο στόμα με τη βοήθεια των ενδοδοντικών 
θεραπειών με κάθε κόστος (9). 

 Η οποιαδήποτε συσχέτιση της οδοντιατρικής με το Alzheimer είναι παντελώς ανυπόστατη και αποτελεί 
παρερμηνεία μιας δημοσιευμένης έρευνας στο περιοδικό Nature τον Σεπτέμβριο του 2015 (10, 11). 

 Η ενδοδοντική θεραπεία αποτελεί μία από τις καλύτερα τεκμηριωμένες και ασφαλέστερες ιατρικές πράξεις για 
την πρόληψη και θεραπεία των στοματικών λοιμώξεων, με πολλαπλά οφέλη για τον οργανισμό, πέραν του 
προφανούς οφέλους της διατήρησης της φυσικής οδοντοφυΐας των ασθενών (12, 13). 
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