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1. Bevezetés és irodalmi háttér

1.1. A téma jelentősége

Magyarországon és a gazdaságilag fejlett országokban az utóbbi évtizedekben egyre 

inkább előtérbe kerül a fogmegtartó kezelések jelentősége. Egyértelmű célként tűzhető ki, 

hogy a fogak és foggyökerek konzervatív kezelésével elkerüljük a fog elvesztését. A fogak és 

foggyökerek megtartásában központi szerepet játszik a megfelelő gyökérkezelés és a 

gyökércsatornák tömése.

1.2. Az endodonciai terápia

A endodonciai terápia sikerességét több tényező összeadódó hatása befolyásolja, 

úgymint esetleges preoperatív periapikális elváltozások, a gyökércsatomák mechanikai 

tisztítása és preparálása, a preparálás foramentől való távolsága, valamint a pulpaűr teljes 

kitöltése egy inert, stabil és biológiailag kompatibilis anyaggal (Block és mtsai 1976, Taintor 

és mtsai 1979, Möller és mtsai 1981, Valle 1989, Ödesjö és mtsai 1990). Ezen befolyásoló 

tényezők sokfélesége alapján az esetlegesen sikertelen kezelések okainak feltárása sok 

esetben bonyolult feladat.

A sikeres kezelés egyik sarkalatos pontja a megfelelő gyökértömés. Az endodoncia 

tudományának és művészetének jelenlegi álláspontja szerint a gyökértömés készítésének célja 

egyrészt a szivárgás lehetséges útjainak lezárása a szájüreg és a periapikális szövetek felől a 

gyökércsatorna-rendszer felé, másrészt a csatorna tisztítása és preparálása után esetlegesen 

visszamaradt irritáló tényezők bezárása a gyökércsatoma-rendszerbe (Gutmann és 

Witherspoon 2002). E célkitűzésekből látható a csatornarendszer háromdimenziós, résmentes 

kitöltésének jelentősége, amit a felhasznált anyagok és a felhasználási módszerek is 

meghatároznak.
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1.3. A gyökértömés anyagai

Az elmúlt évtizedek bebizonyították, hogy a legideálisabb gyökértömő anyag a 

guttapercha, valamilyen gyökértömő pasztával, másnéven sealerrel együttesen használva 

(Gutmann és Witherspoon 2002). A guttaperchát 150 éve használjuk igen kedvező fizikai, 

kémiai és biológiai tulajdonságai miatt, azonban jelenleg is folynak vizsgálatok az ideális 

sealer kifejlesztésére. A sealer legfontosabb szerepe a tökéletes lezárás biztosítása, valamint a 

csatorna egyenetlenségeinek és a csatorna fala és a guttapercha közötti minimális résnek a 

kitöltése. A gyökértömő paszták gyakran bekerülnek az oldal- és mellékcsatomákba, esetleg a 

dentintubulusokba, ezáltal a microorganizmusokat és termékeiket mintegy bezárják, 

megakadályozzák a periapikális térbe kerülésüket (Peters és mtsai 1995, Heling és Chandler 

1996). A paszta mint síkosító, lubrikáló anyag megkönnyíti a guttapercha csúcsok 

behelyezését a gyökércsatornába.

A fogászati ipar számos különböző gyökértömő paszta használatát teszi lehetővé, 

melyek közül a legmegfelelőbb kiválasztása nem egyszerű. Figyelembe kell venni a sealer 

kötési, felhasználási idejét, kezelhetőségét, lubrikáló képességét, összetételét, valamint 

szervezetre gyakorolt hatását. A jelenleg használt seal ereket többféleképpen 

csoportosíthatjuk, általában kémiai természetük alapján soroljuk csoportokba.

(1) A cink-oxid-eugenol típusú sealerek (Kerr Pulp Canal Sealer, Proco-Sol, Grossman 

Sealer, Tubli-Seal, Fillcanal) porának fő összetevője a cink-oxid, a folyadék tiszta eugenolt 

vagy eugenol és más anyagok pl. szegfűolaj, Kanada-balzsam vagy viaszok keverékét 

tartalmazza. A sealerek gyártmánytól függően 34-61 %-ban tartalmaznak cink-oxidot, amely 

antimikrobiális hatású. A por hatóanyagai között jelentős szerepe van a monobázikus karboxil 

savaknak, amelyek a sejtmembrán permeábilitását fokozzák, ezáltal antimikrobiális, valamint 

önmagukban előnytelen citotoxikus hatást fejtenek ki. E karboxil savak cink-oxiddal 

kombinálva azonban összességében szignifikáns citoprotektív hatást gyakorolnak. A sealer
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folyadékában található eugenol a sejtek citoplazma membránjával hidrofób kapcsolatba léphet 

(Lindqvist és Otteskog 1981), illetve a sejtek respirációját gátolja (Hume 1984b), ezáltal 

citotoxikus hatású. A cink-oxid-eugenol típusú sealerek alkalmasak különféle kémiai anyagok 

hozzáadására, így paraformaldehidet antimikrobiális és mumifikáló hatása, germicideket 

antiszeptikus hatása, gyantákat és Kanada-balzsamot az erősebb dentin-adhézió elérésére 

illetve kortikoszteroidokat a helyi gyulladásos reakció csökkentése céljából adhatnak hozzá. 

Röntgenkontrasztanyagként a Grossman-féle recept alapján készült sealerek bárium- és 

bizmutsókat, Rickert-féle recept alapján készültek precipitált ezüstöt tartalmaznak.

(2) A gyanta-típusú sealerek-nek szintén több fajtája ismert, közülük a leggyakrabban 

a Diákét, AH 26 és AH Plus használatos Magyarországon. A Diákét egy poliketon, amelynek 

folyadéka vinil-polimereket tartalmaz, a por cink-oxidból és bizmut-foszfátból áll. 

Testhőmérsékleten nagyon gyorsan köt, azonban így is hosszútávú imitációt és kiterjedt 

szöveti nekrózist okoz. Az elterjedtebb AH 26 és továbbfejlesztett változata, az AH Plus főbb 

alkotói a biszfenol-A-diglicidiléter, a bizmut- és titánium-oxid, valamint a hexametilén- 

tetramin. A frissen kevert sealer toxikus a polimerizációs folyamat lejátszódása alatt, de ez a 

toxicitás 24 óra múlva, a kötés stabilizálódását követően jelentősen csökken. A toxicitást a 

kémiai kötés során felszabaduló formaldehid okozza, ami már kis koncentrációban is 

reakcióba lép a fehérjékkel (Spángberg és mtsai 1993).

(3) A kálcium-hidroxid-típusú sealereket (Sealapex, CRCS, Apexit) azért fejlesztették 

ki, hogy a kálcium-hidroxid típusú cementek már megismert előnyös biológiai hatásait, így a 

magas pH következtében kialakuló keményszövet-képzést, és a bakteriosztatikus hatást 

kihasználhassák. Bár az osteogén hatást gyökértömő paszta esetében is kimutatták (Holland és 

de Suoza 1985, Sonat és mtsai 1990), azonban a fő problémát az jelentheti, hogy e hatás 

eléréséhez kálcium- és hidroxid-ionokra kell disszociálnia a sealer alapanyagának, ami 

veszélyeztetheti a sealer integritását (Tagger és mtsai 1988, Tronstad és mtsai 1988), amivel
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egyúttal a sealer egyik fő feladata, a háromdimenziós, tökéletesen résmentes zárás biztosítása 

is károsodhat. E sealerek képességét a magas pH hosszú ideig való fenntartására ezidáig 

tudományos vizsgálatban nem sikerült maradéktalanul igazolni (Esberard és mtsai 1996). Az 

ebbe a csoportba tartozó gyökértömő paszták többféle formában, koncentrációban és 

szemcsenagyságban tartalmazzák a kálcium-hidroxidot, összetételük alapján egyben más 

típusú sealerként is csoportosíthatóak (pl. a Sealapex cink-oxidot és eugenolt is tartalmaz a 

kálcium-hidroxidon kívül), így eltérő fiziko-kémiai és biológiai tulajdonságokat mutathatnak.

(4) Vannak sealerek, amelyek paraformaldehidet vagy formaldehidet tartalmaznak 

aktív hatóanyagként (Endomethasone, N2). Az Amerikai Endodontusok Szövetségének 

(American Association of Endodontists - AAE) állásfoglalása szerint a paraformaldehidet 

tartalmazó gyökértömő paszták használata nem megengedhető az endodonciában. 

Tulajdonképpen az Endomethasone és az N2 is cink-oxid-eugenol típusú anyagok, 

amelyeknek 2,2 % illetve 6,5 % paraformaldehid tartalma van. Ezen kívül hidrokortizont - 

valamint az N2 prednizolont is - tartalmaznak. A sealer kémiai kötése során felszabaduló 

formaldehid előnytelen hatást fejthet ki a periapikális szövetekben.

(5) Az üvegionomer típusú sealer (Ketac-Endo) nem terjedt el széles körben. A 

gyökértömő paszta érzékenysége a nedvességre kötési reakciója közben (Pommel és mtsai 

2003), és a polimerizációja során valószínűsíthető zsugorodása hátrányosan befolyásolhatja a 

gyökértömés sikerességét, és háttérbe szorítja előnyös jellemzőit, így a fluoridion kibocsátást 

és a kémiai adhézióját a csatorna dentinfalához (Yoshida és mtsai 2001).

(6) A legújabb sealertípus a szilikon-bázisú gyökértömő paszta (Lee Endo Fill, 

RoekoSeal Automix). Alapanyaga a poli-dimetil-sziloxán, megszilárdulásakor elasztomér 

típusú kémiai kötési reakció játszódik le. Problémát okozhat a gyökértömő paszta 

polimerizációs zsugorodása, valamint az, hogy csak teljesen száraz csatornában használható, 

amit a klinikumban néha igen nehéz, vagy egyáltalán nem lehet elérni. In vitro vizsgálatokban

- 6 -



főként apikális szivárgást, a csatorna falához való adhéziót teszteltek, jó eredményekkel (pl. 

Kont Qobankara és mtsai 2002, Scháfer és Olthoff 2002). Nincsenek hosszútávú klinikai 

tapasztalatok használatával, a rövidtávú (egy éves) eredmények biztatóak (NIOM Test Report 

2001) .

1.4. A sealerek vizsgálata

A gyártók és a fogászati tömőanyagokat tesztelő kutatócsoportok számos in vitro és in 

vivo kísérleti modellt dolgoztak ki az anyagok fizikai és biológiai tulajdonságainak 

vizsgálatára. A sealerek fizikai sajátosságainak vizsgálatát a fiziko-mechanikai 

tulajdonságokat (nyomási és szakító szilárdság, keménység, abrázió) feldolgozási és kötési 

időt, konzisztenciát, rétegvastagságot, oldódást, felszívódást, mikroszivárgást, adhéziót mérő 

tesztekkel végzik. Ezen vizsgálatok követelményeit az Amerikai Fogorvosi Szövetség 

(American Dental Association - ADA) és az Amerikai Nemzeti Szabványok Intézete 

(American National Standards Institute - ANSI) 57. számú dokumentumában szabályozták.

A különböző sealereknek biológiai hatást vizsgáló tesztek sorozatában is meg kell 

felelniük, mielőtt klinikai használatba kerülhetnek. Az orvosi anyagok biológiai tesztjeinek 

kiválasztását az ADA / ANSI 41. számú, illetve az ISO 10993-1 számú dokumentumában, a 

kivitelezés protokollját az ISO 10993-2 számú dokumentumában szabályozták. Az ISO 

10993 (1992) sorozat tulajdonképpen az ISO 7405 (1984) kiegészítése.

Az anyagok biokompatibilitás vizsgálata bonyolult, többlépcsős folyamat. Általában 

az egyszerűbben kivitelezhető, olcsóbb vizsgálatoktól a bonyolultabb, specifikusabb 

vizsgálatok felé épül fel tesztsorozat. A tesztelés első szintje az in vitro citotoxicitás, 

mutagenitás és szisztémás toxicitás vizsgálatokat foglalja magába. Ezen iniciális teszteket 

követik a másodlagos tesztek, az implantációt követő szöveti reakciók, valamint allergizáló és 

irritatív hatások vizsgálatai állatkísérletekben. Végül a klinikai használatot állatmodellen
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szimuláló, úgynevezett felhasználási (usage) teszt előzi meg a humán klinikai használat 

engedélyezését.

A citotoxicitás vizsgálat egy anyag, vagy annak valamely összetevője sejtkárosító 

hatásáról nyújt ismeretet, az ISO 10993-5 számú dokumentuma írja le. A gyökértömő 

sealerek citotoxicitását állati vagy humán eredetű sejtkultúrákon, leggyakrabban HeLa, L929 

egér-fibroblaszt és humán gingivális fibroblaszt sejtkultúrákon vizsgálják in vitro (pl. 

Kettering és Torabinejad 1984, Araki és mtsai 1993, Gerosa és mtsai 1995), valamely, a sejt 

működésével kapcsolatos mutató (pl. enzim aktivitás, DNS-, RNS- vagy fehérjeszintézis, 

sejtproliferáció, morfológia) változásának mérésével. A gyökértömő paszták esetében 

leggyakoribb módszerek a 3-(4,5-dimethylthiazol-2-YL)-2,5-diphenyltetrazolium bromide 

kolorimetriás teszt (MTT-assay) (pl. Mosmann 1983, Osorio és mtsai 1998, Telli és mtsai 

1999), radiochromium (51Cr) felszabadulás mérés (pl. Spángberg 1973, Araki és mtsai 1993), 

sulphorodamine-B (SRB) módszer (pl. Vajrabhaya és Sithisarn 1997), L-(14C)-leucin beépülés 

mérése (pl. Briseno és Willershausen 1992). A toxicitást általában azzal a koncentrációval 

jellemzik, amely a vizsgált mutató 50 %-os csökkenését okozza (TC5o, ED50). A sejtek 

túlélésének, proliferációs képességének ilyen vizsgálata az anyagok iniciális feltérképezésére 

szolgál. Az orvosi gyakorlatban használt anyagok veszélyességének megítélésére más 

eljárások is használatosak. A mutagén hatás (genotoxicitás) vizsgálatára Salmonella törzseket, 

vagy emlős sejteket használnak (pl. Ersev és mtsai 1999, Schweikl és mtsai 1990 és 1995), a 

neurotoxicitást akciós potenciál változások mérésével jellemzik (pl. Serper és mtsai 1998). 

Ezen in vitro módszerek érzékenysége függ a technikától, a sejtektől, a médiumtól, a médium 

szérum-tartalmától, a pH-tól, az inkubáció hőmérsékletétől, a tápanyagtól és a minta 

felszínének területétől, valamint más egyéb tényezők is befolyásolhatják az anyag toxicitását 

(Gerosa és mtsai 1995). Az in vitro toxicitási adatok minden esetben relatívnak tekintendők és 

nem szabad azokat direkt módon összevetni az in vivo eredményekkel. Amennyiben egy



anyag erősen toxikusnak mutatkozik in vitro módszerekkel, valószínűleg szövetirritációt 

okoz, azonban az alacsony toxicitású anyag nem biztos, hogy csak kismértékben 

szövetirritáló. Az in vitro módszerekkel a szövetek változásának dinamikáját sem lehet 

demonstrálni.

Az in vivo szöveti reakció vizsgálatára számos alternatív lehetőség adott. Általában 

egeret, patkányt, kutyát, tengeri malacot, ritkán majmot használnak ezen biokompatibilitás 

tesztek kivitelezésére. A sealereket subcutan injektálással juttathatják az állatok szervezetébe 

(pl. Silva és mtsai 1997), illetve a frissen kevert vagy már megkötött sealert teflonból (pl. 

Kolokouris és mtsai 1998) vagy polietilénből (pl. Tagger és Tagger 1986) készült tubusokba 

helyezik, amiket szintén subcutan vagy csontba implantálnak. Meghatározott

időintervallumok elteltével (1, 2, 4, 8 nap, 1 hét, 1, 2, 6, 24 hónap) szövettani vizsgálatot 

végeznek a sealerek által lokálisan kiváltott, nem specifikus szöveti reakciók jellemzésére. A 

szöveti válasz függ a vizsgált anyag fizikai sajátosságaitól, rezorpciójától, a szövetnedvben 

való oldódásától vagy fagocitózis által bekövetkező fragmentációjától is.

Az ún. felhasználási tesztek leírása az ISO 7405 dokumentumában található. Ezen 

vizsgálatokat szintén kísérleti állatokon, leggyakrabban patkányon, kutyán és majmokon (Pitt 

Ford és Rowe 1989, Pascon és mtsai 1991, Orstavik és Mjör 1992, Leonardo és mtasi 1997) 

végzik. Az állatok gyökércsatornáit lege artis gyökérkezelik és gyökértöméssel látják el, majd 

meghatározott idő után (1 nap, 1 hét, 1, 6, 24, 36 hónap) szövettani vizsgálattal értékelik a 

tömés által kiváltott reakciót a periapikális szövetekben. Az anyagok biokompatibilitásának 

megítélése függ a kísérleti állattól, az implantáció helyétől, a beavatkozás által okozott 

traumától, az alkalmazott hisztopatológiai technikától, a preoperatív diagnózis variábilitásától, 

esetleges fel nem ismert fertőzés meglététől és gazdaszervezet válaszreakcióinak változataitól 

(Gerosa és mtsai 1995).
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A gyökértömő anyagok humán klinikai tesztelése meglehetősen limitált. A sikeresen 

végzett kezelést követően nincsen lehetőség a szövettani reakció vizsgálatára és az elváltozás 

dinamikájának feltárására. A gyökértömés megítélése csupán képalkotó eljárásokkal 

lehetséges, amely módszernek hátránya, hogy míg a radiológiai sikertelenség (periapikális 

radiolucenszia) minden esetben szövettani sikertelenséget, azaz gyulladásos sejt infiltrációt 

jelent, addig a röntgenfelvétel alapján negatív lelet az esetek egy részében szövettanilag 

gyulladásos reakciót mutat (Green és mtsai 1997). A sikertelen gyökértöméseket követően az 

eltávolított fogakon ellenőrizhető a gyökércsatorna preparáció és obturáció kivitelezésének 

helyessége, de nem vizsgálható a gyökértömő paszta által kiváltott szöveti reakció, mivel a 

minta ebben az esetben nem tartalmazza a periapikális szövetet.

Az eddig ismertetett vizsgálatokkal kapcsolatban több probléma is felmerülhet. 

Ugyanazon anyag más-más módszerrel vizsgálva egymásnak ellentmondó eredményt adhat, 

illetve a toxicitás vizsgálatok eredményei gyakran nincsenek összhangban az in vivo 

adatokkal. A biokompatibilitás vizsgálatok nem képesek kizárólag az anyag toxicitását mérni, 

a fizikai jellemzők befolyásolhatják a kapott adatokat. Az in vivo állatkísérletekben használt 

nem főemlős speciesek fogainak, pulpaűrjeinek, legfőképpen gyökércsúcsainak anatómiája, 

morfológiája a humántól jelentősen eltérő, szövetei, sejtjei is a human szövetektől, sejtektől 

eltérhetnek, más szöveti reakciókat adhatnak ugyanazon anyagok, ezért a kiértékelés 

eredményét nem lehet teljességében az emberre vonatkoztatni. A kisebb állatok fogainak 

mérete, szűk gyökércsatornái megnehezítik az endodonciai kezelést, a rendelkezésre álló 

eszközök nem minden esetben használhatóak módosítás nélkül. Az utóbbi időben az 

állatkísérletek protokollját egyre szigorúbban szabályozzák, számukat korlátozzák. Végül, a 

szövettani kiértékelés nem tekinthető objektívnek, a károsodás súlyosságának megítélése 

jelentősen különbözhet az egyes szerzők között.
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2. Célkitűzések

Jelen vizsgálatsorozatunkban állatkísérletes modellben kerestünk választ arra, hogy a 

klinikai gyakorlatban használt sealerek milyen szöveti reakciókat váltanak ki. 

Kísérletsorozatunkban a következő kérdések megválaszolását tűztük ki célul:

2.1. Az emberi fajhoz leginkább hasonló majmok fogai alkalmasak-e a klinikai 

gyakorlatban használt műszerek és endodonciai beavatkozások kísérletes modelljeként.

2.2. A különböző kémiai természetű sealerek milyen szöveti reakciókat váltanak ki, 

illetve a szöveti reakcióban milyen sejtes elemek vesznek részt?

2.3. A gyökér csatornán belül preparált és tömött fogak körül kialakult szöveti válasz 

eltér-e a gyökéren túl megmunkált fogak periradikuláris szövetei közé juttatott sealer által 

kiváltott reakciótól.

2.4. A Magyarországon klinikai gyakorlatban leggyakrabban használt sealerek által 

kiváltott szöveti reakciók egymástól eltérnek-e.
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3. Anyag és módszer

3.1. A kísérleti állatok

Két felnőtt, teljes fogazattal rendelkező Macaca mulatta majmot használtunk a 

vizsgálatban. Az állatok a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Intézetének 

majomkolóniájában születtek és növekedtek, a kísérlet előtt néhány héttel szállították őket 

Pécsre. A majmokat a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Élettani 

Intézetének állatházában folyamatos, 24-órás megfigyelés alatt tartották. A tartás 

körülményei, a gondozás és a kísérletek kivitelezése megfeleltek a magyar és amerikai 

szabályoknak (National Institutes of Health Publikáció No. 86-23, átdolgozva 1985-ben). A 

majmok kísérletben előzőleg nem vettek részt, jelen kísérlettel egyidőben egy fejlődéstani 

vizsgálatban, mint kontroll szerepeltek. Az állatok frontfogait, felső kisőrlőit, valamint a felső 

őrlők palatinális és alsó molarisok distalis gyökereit kezeltük, amennyiben az nem okozott 

technikai nehézséget. A felső első premolarisokat a furkáció területén perforáltuk és túltömtük 

sealerrel. A második kisőrlők gyökércsatornáit túlinstrumentáltuk és túltömtük. Összesen 64 

mintát kaptunk, 60 gyökércsatornát és 4 furkáció perforációt.

3.2. A gyökércsatorna megmunkálása

Az állatokat altatásban kezeltük. A fogakat kofferdam segítségével izoláltuk és a 

műtéti területet 30 %-os hidrogén-peroxid, valamint 5 %-os jód oldattal dezinficiáltuk. A 

pulpakamra megnyitását követően a munkahossz meghatározására intraoralis röntgen-felvételt 

készítettünk (Trophy Oramatic 708, Vincennes, Franciaország). A gyökér csatornák 

preparálását legalább két mérettel nagyobb reszelővei (Flex-o-file, Maillefer, Ballaigues, 

Svájc) fejeztük be, mint amekkora a tűskontrollnál használt műszer mérete volt. A 

gyökércsatornák tisztítása alatt 0,5 %-os nátrium-hipoklorit oldattal ismételten átöblítettük 

azokat. A preparációt 2 perces ultrahangos tisztítással fejeztük be (Cavi-Endo, Dentsply,
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Millford, DE, USA), folyamatos 0,5 %-os nátrium-hipoklorit oldatos öblítés mellett. A 

csatornák végső átöblítését steril fiziológiás sóoldattal végeztük. A második kisőrlők 

gyökerének túlinstrumentálását a radiológiai apextől 2 mm mélységben végeztük Flex-o-file 

reszelő segítségével. Az első premolarisok esetében szintén 2 mm mélységig perforáltuk a 

furkáció területét steril widia, fissura-alakú fúróval (Maillefer, Ballaigues, Svájc).

3.3. Gyökértömés

A gyökércsatornákat standardizált, steril papírcsúcsokkal szárítottuk. A gyökértömést 

standardizált guttapercha mester- és akcesszorikus csúcsok felhasználásával, laterális 

kompakciós technikával készítettük el. A felhasznált sealerek az AH 26 (Dentsply De Trey, 

Zurich, Svájc), Apexit (Vivadent, Schaan, Lichtenstein), Endomethasone (Septodont, Saint- 

Maur, Franciaország) és Grossman's Sealer (Sultan Chemists, Englewood, NJ, USA) voltak. 

A túlinstrumentált gyökerekben az első lépésben meghatározott munkahosszig tömtük be a 

csatornákat a mester- és akcesszorikus guttapercha csúcsok segítségével, csak a sealer 

juthatott az apexen túl a periapikális szövetek közé a guttapercha kompakciója közben 

létrejövő nyomásfokozódás miatt. A felső első kisőrlők gyökértömésekor a csatornákat a leírt 

módszerrel tömtük, a furkáció területén lévő perforációs nyíláson keresztül a 

gyökérhártyarésbe és periradikuláris szövetek közé először seal ért juttattunk, majd cink-oxid- 

eugenol cementtel (Caryosan, Spofa Dental Praha, Prága, Cseh Köztársaság) fedtük. A fogak 

koronái részét minden esetben gamma-2-fázis mentes amalgámmal (Goodfill 430 NG2, 

Ögussa Dental Austria, Bécs, Ausztria) állítottuk helyre.

3.4. Szövettani előkészítés

Az állatokat hat hónap vizsgálati periódus után használtuk fel. A fixálást az aortába 

perfundált puffereit neutrális formaldehiddel végeztük. A felső és alsó állcsontokat



kipreparáltuk, a lágyszöveteket eltávolítottuk. Az állcsontokat puffereit neutrális formaiinban 

tároltuk. A gyökértömött fogaknak megfelelően szövetblokkokat vágtunk ki, amiket 

demineralizáltunk, paraffinba ágyaztuk, és a fogak vagy gyökerek hossztengelyével 

párhuzamos sorozatmetszeteket készítettünk. A metszeteket váltakozva hematoxilin-eozin és 

hematoxilin-Gram festéssel festettük.

3.5. Szövettani kiértékelés

A szöveti reakció típusának meghatározása a periapikális, illetve periradikuláris 

szöveteket infiltráló sejttípusok alapján történt. Négy típusát különböztettük meg a szöveti 

válaszoknak, úgymint suppuratív (polimorfonukleáris leukociták), krónikus 

limfocitás/plazmasejtes (limfociták és plazmasejtek), granulomatózus (epiteloid és sokmagvú 

óriássejtek), valamint nekrotikus (szöveti nekrózis). A gyulladásos reakció mértékét az 

0rstavik és Mjör (1992) által leírt kritériumoknak megfelelően határoztuk meg, úgymint 

enyhe (néhány, elszórt gyulladásos sejt), moderált (a gyulladásos sejtek fokális akkumulációja 

szöveti nekrózis nélkül), valamint súlyos (a gyulladásos sejtek denz infiltrációja, külső gyökér 

felszívódás és/vagy osteolízis nekrózissal). A hematoxilin-Gram festéssel készített 

metszeteken baktériumok j elenlétét vizsgáltuk.
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4. Eredmények

Hatvannégy mintát elemeztünk szövettanilag. Harmincegy mintát kizártunk az 

értékelésből, mert vagy a szövettani előkészítés során megsérültek, vagy nem volt legalább 2 

mm szövet a periapikális régióban, vagy nem sikerült tengelyirányú metszetet készíteni. Egy 

további mintát szintén nem értékeltünk, mivel a Gram festés mikrobás fertőzést mutatott. 

Végeredményben a szövettani elemzés 24 csatornán belül tömött gyökérre és 8 

periradikulárisan túltömött mintára terjedt ki. A hisztológiai kiértékelés eredményét az 1. 

táblázatban foglaltuk össze.

4.1. AH 26 sealer

Hét csatornán belül tömött gyökeret és két túltömött esetet vizsgáltunk. A megfelelően 

tömött csatornák közül 5 esetben nem észleltünk gyulladásos reakciót a periapikális régióban, 

2 esetben enyhe limfocitás/plazmasejtes infiltrációt láttunk. A két túltömött minta esetében 

moderált limfocitás/plazmasejtes és granulomatózus beszűrődést figyeltünk meg a csatornából 

kijutott sealer körül. A gyulladásos reakció középpontjában extracelluláris sealer részecskéket 

észleltünk. A gyulladás perifériás részein is voltak sealer partikulumok, azonban itt a 

makrofágok citoplazmájában helyezkedtek el. Idegentest óriássejteket nem tartalmazott a 

gyulladásos reakció (1. ábra).

4.2. Apexit sealer

Négy gyökér volt csatornán belül tömött és kettő túltömött Apexit sealerrel. A 

megfelelően tömött csatornák illetve az egyik túltömött gyökér körül nem alakult ki gyulladás 

(2. ábra). A másik túltömött gyökér körüli szövetekben rendkívül enyhe 

limfocitás/plazmasejtes infiltrációt láttunk idegentest óriássejtek nélkül.
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4.3. Endomethasone sealer

Kilenc gyökér volt csatornán belül tömött és kettő túltömött Endomethasone sealerrel. 

A megfelelően tömött csatornák közül 6 esetben nem észleltünk gyulladásos reakciót a 

periapikális régióban, 3 esetben enyhe limfocitás/plazmasejtes infiltrációt láttunk. Mindkét 

túltömött esetben moderált vagy súlyos limfocitás/plazmasejtes és granulomatózus reakció 

alakult ki a csatornából kikerült sealer részecskék körül. A granulomatózus reakcióban az 

epiteloid és idegentest típusú óriássejtek élesen demarkálták a sealer részecskéket a 

periapikális szövettől (3. ábra).

4.4. Grossman’s Sealer

Négy csatorna volt megfelelően tömött és kettő túltömött Grossman's SealervQÍ. A  

megfelelően tömött csatornák körül nem észleltünk gyulladást. A túltömött csatornák 

periapicalis szöveteinek mindegyikében limfocitás/plazmasejtes infiltrációt észleltünk, 

amelyet enyhe illetve moderált mértékűnek ítéltünk (4. ábra).
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1. ábra Az AH 26 sealer által kiváltott szöveti reakciók. A - Felső premolaris furkáció 
perforációja AH 26 sealerrel túltömve. A sealer fekete pigmentáció képében jelenik meg. B - 
Periapikálisan túltömött AH 26 (fekete pigmentáció), melyet limfocitákból és makrofágokból 
álló denz beszűrődés övez. C - Az AH 26 sealert a limfocitás/makrofágos mező éles határral 
demarkálja környezetétől. D - A limfocitás demarkáció széli részén AH 26 részecskéket 
fagocitált makrofág sejtek helyezkednek el. E -  AH 26 partikulumok a makrofágok 
citoplazmáj ában.
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2. ábra. Az Apexit sealerrel tömött gyökércsúcs és periradikuláris szövetek. A képen a 
túlinstrumentált csatorna és a periapikális szövetek azonosíthatóak, melyben gyulladásos 
sejtek nem láthatóak. A gyökércsatoma falán az Apexit sealer maradványa lilás 
precipitátum formájában figyelhető meg, a csatorna közepéből a minta metszése és festése 
következtében eltűnt.

3. ábra. Az Endomethasone által kiváltott szöveti reakciók. A - A bifurkáció területén 
perforált premolaris fog szövettani képe. B - A gyökérhártyarésben és periradikuláris 
szövetekben elhelyezkedő Endomethasone-t (sárgás-barna részecskék) övező gyulladásos 
elemek élesen demarkálják azt a környező szövettől. C, D - Az Endomethasone közvetlen 
felszínén multinukleáris óriássejtek helyezkednek el. A gyulladásos reakció perifériás 
területén limfocitás beszűrődés látható.
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4. ábra Grossman’s Sealerrel tömött gyökerek szöveti képe. A és B - A gyökércsatomán 
belül preparált és tömött gyökér körüli periapikális szövetek normális, gyulladásmentes 
képet mutatnak. C - Premolaris fog bifurkáció perforációja Grossman's Sealerrel tömve. D - 
A periradikuláris szövetekben enyhe limfocitás beszűrődés figyelhető meg.
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5. Megbeszélés

Jelen vizsgálatunk eredményeinek elemzése során számos olyan tényező is felmerült, 

melyek bonyolították az eredmények magyarázatát. Felmerült az a kérdés, hogy vajon 

mennyiben okolhatóak kizárólag a sealerek a gyulladásos reakció kialakulásáért. Egyrészt 

maga az endodonciai beavatkozás, a pulpaszövet eltávolítása és a csatorna preparálása 

traumát okoz a periapikális szöveteknek, amire azok gyulladással reagálhatnak (Seltzer és 

mtsai 1973). A klinikumban ezért a lehető legkíméletesebben kell a gyökércsatoma 

tisztítását, preparálását és háromdimenziós tömését elvégezni, ami azt jelenti, hogy mindig a 

gyökércsatomán belül kell maradni, mind a preparáló eszközökkel, mind a kémiai átöblítő 

folyadékokkal, mind a gyökértömő anyagokkal. Amennyiben ezen technikai kívánalmak 

teljesülnek, a periapikális szövetregeneráció biológiai feltételei megteremthetőek. 

Vizsgálatunk demonstrálta ennek jelentőségét, mert egy Apexittel tömött gyökér kivételével 

minden többi esetben, amikor a sealer a csatornán kívülre került, a periradikuláris szövetek 

gyulladással reagáltak, a sealer típusától függetlenül. A gyulladásos reakció másrészt 

kialakulhat bakteriális fertőzés következtében, amit a festési eljárás korlátái miatt nem 

zárhatunk ki. Téves negatív festődést okozhat, hogy a gyanított endodonciai pathogének egy 

része Gram-negatív baktérium, amelyeket nem könnyű felismerni a Gram festési eljárással 

(Sundqvist 1990). A szövettani előkészítés során a mikroorganizmusok egy része kimosódhat, 

ezért nem detektálható. Ezen kívül, a fiatal Gram pozitív baktériumok érzékenyebbek a festési 

eljárásra, a savtűrő baktériumok kevésbé festődnek (Walton és Ardjmand 1992). Ezért, bár 

festési módszerünkkel nem bizonyítottuk a baktériumok szerepét a periapikális gyulladásos 

válaszok kialakulásában, jelenlétük vagy működésük nem kizárható. Harmadrészt egyes 

szerzők szerint az endodonciai sikertelenségek akár 60 %-a is visszavezethető arra, hogy a 

gyökértömés nem tökéletesen, résmentesen zárta le a fog gyökércsatoma rendszerét (Ingle 

1985). A felhasználási tesztekben a csatorna fala és a gyökértömő anyag közötti nem
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megfelelő adhézió miatt résképződés és bakteriális fertőzés léphet fel, amit tévesen a vizsgált 

anyag toxikus hatásának tulajdoníthatnak. Vizsgálatunkban a szövettani feldolgozás során 

gyakran sérült a gyökérben lévő tömés, ezért annak zárását ellenőrizni nem tudtuk, kizárólag a 

preparálás határát, a csatorna falának egyenletes, tiszta voltát, esetleg sealer maradványokat 

figyelhettünk meg. Az alkalmazott radiológiai kontroll módszer hátránya, hogy a 

háromdimenziós tömést két síkban ábrázolja, tehát hibalehetőséget rejt magában.

Az alkalmazott vizsgálati módszer végeredményre gyakorolt hatása is fontos tényező. 

A szövettani reakciók abban az esetben értékelhetőek, ha a metszetek metszési síkja 

párhuzamos a csatornával, áthalad a gyökércsatorna apikális nyílásán és a periapikális 

elváltozás centrumában. Ezt nem minden esetben könnyű megvalósítani, egyrészt a gyökerek 

görbülete és a foramen apicale apexhez viszonyított asszimmetrikus elhelyezkedése miatt, 

másrészt a lézió szabálytalan lokalizációja miatt. Jelen vizsgálatunkban ez nagy problémát 

okozott, a minták csaknem felét emiatt nem tudtuk értékelni.

A majmok fogainak endodonciai kezelése technikailag kivitelezhető, bár nem mindig 

egyszerű feladat volt. A rendelkezésünkre álló, klinikai gyakorlatban használt eszközök és 

műszerek méreteik folytán általában jól alkalmazhatóak voltak.

Különböző sealerekkel készített gyökértömések vizsgálata főemlősökben (majmok) in 

vivo bizonyítékot szolgáltat a szöveti reakcióra. Jelen vizsgálatban négy kémiailag különböző 

csoportba sorolható sealert teszteltünk Macaca mulatta majmok gyökércsatornáiban. A 

gyökértöméseket lege artis a csatornán belül készítettük, vagy a gyökércsatornákat apikálisan 

túlinstrumentáltuk és sealerrel túltömtük, hogy a direkt és indirekt szöveti reakció 

összehasonlítható legyen. Ugyanebből a célból készítettünk perforációt a premolarisok 

bifurkációiban, ahol a sealereket a gyökérhártyarésbe és a periradikuláris csontszövetbe 

juttattuk. Azokban a mintákban, amelyekben Apexit vagy Grossman's sealert használtunk és a
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gyökértömés a csatornán belül helyezkedett el, nem volt periapikális gyulladásos szöveti 

reakció megfigyelhető, ami ezen sealerek jó szöveti kompatibilitását sugallja.

Azon 9 gyökércsatorna esetében, amelyeket Endomethasone-nal tömtünk a csatornán 

belül, hatnál a periapikális szövetekben gyulladásos reakciót nem észleltünk. További 3 

esetben ez a sealer krónikus gyulladásos infiltrációt okozott. A gyökércsúcs körüli 

szövetekben elszórtan limfociták és plazmasejtek voltak megfigyelhetőek. Granulóma vagy 

ciszta kialakulására utaló szövettani jeleket nem láttunk. Az Endomethasone-nal csatornán 

belül tömött gyökerek körül kialakult periapikális gyulladásos reakció előfordulását

majmokon már előzőleg is leírták (0rstavik és Mjör, 1992). Mivel a csatornán belül

elhelyezkedő sealer minimális közvetlen kontaktusban van a periapikális szövetekkel a 

foramen physiologicumon keresztül, ezért a gyulladásos szöveti reakció feltételezhetően a 

gyökértömő pasztából esetlegesen felszabaduló kémiai anyagok miatt, és nem a direkt toxikus 

hatás miatt következhet be. Vajrabhaya és Sithisam (1997), valamint Telli és mtsai (1999) 

SRB ill. MTT-assay módszerrel igazolták az Endomethasone citotoxikus hatását. Feltételezik, 

hogy az Endomethasone kémiai természete lehet felelős a toxikus hatás kiváltásáért. A sejtek 

és szövetek elhalását és a gyulladásos reakció kialakulását egyrészt a sealer viszonylag magas 

paraformaldehid tartalma okozhatja, valamint kimutatható, hogy a kötési reakció lejátszódása 

után formaldehid szabadul fel belőle (Leonardo és mtsai 1999). A formaldehid már kis 

koncentrációban reakcióba lép a fehérjékkel, koagulációt okoz és nekrotizálja a közvetlen 

kontaktusban lévő szövetet, ami miatt később nem jöhet létre teljes gyógyulás (Spángberg és 

mtsai 1993). A kedvezőtlen szöveti reakció kialakulásáért másrészről az Endomethasone 

sealer folyadékában lévő eugenol is felelős lehet, mivel az a sejtek respirációját gátolja (Hume 

1984b), illetve a sejtmembrán lízisét okozza (Lindqvist és Otteskog 1981). A gyökércsatomán 

kívülre jutott Endomethasone eseteiben egészen más típusú reakció játszódott le. A 

gyökérhártya rostjai és a környező csontszövetbe jutott sealer idegentest típusú
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granulomatózus szöveti választ váltott ki. A sealer felszínéhez óriássejtek és epitheloid sejtek 

tapadtak, teljesen körülvéve azt. Mivel a makrofágokban nem voltak sealer részecskék, ezért 

feltételezhető, hogy az Endomethasone részecskéi túl nagy méretűek ahhoz, hogy a 

makrofágok fagocitálni tudják. A sealert az idegentest óriássejtek mintegy demarkálták a 

periapikális szövetektől, ami arra utalhat, hogy az Endomethasone egy relatív inert idegen 

testként viselkedhet és granulomatózus reakciót okozhat a periapikális szövetekben. Ezen 

észleletek összességében arra engednek következtetni, hogy az Endomethasone többféle úton 

válthat ki gyulladásos reakciót. Egyrészt a toxikus paraformaldehid és eugenol tartalma miatt 

krónikus limfocitás/plazmocitás infiltrációt okozhat, másrészt krónikus granulomatózus 

reakciót válthat ki a sealer idegentest természete miatt.

A hét AH 26-tal csatornán belül tömött gyökér közül két esetben láttunk a csúcs körül 

krónikus limfocitás/plazmocitás infiltrációt. A gyulladást sem granulomatózus, sem 

nekrotikus szöveti reakció nem kísérte, ciszta nem alakult ki. Az AH 26 gyökértömő paszta 

szövetekre illetve sejtekre gyakorolt hatását különféle módszereket használva többen 

vizsgálták. Gerosa és mtsai (1995) humán fibroblaszt kultúrán, Osorio és mtsai (1998) humán 

és egér fibroblaszton, Telli és mtsai (1999) egér fíbroblaszton, Huang és mtsai (2002) 

astrocytán MTT-assay illetve N-acetil-p-hexosaminidas mérések segítségével állapították meg 

a vitális sejtek arányát illetve a sejtproliferáció és sejt-túlélés mértékét. Ezen szerzők az AH 

26 sealer citotoxikus hatását írták le. E hatás egyik magyarázata lehet, hogy a sealer toxikus 

bisfenol-A-diglicidiléter gyantát tartalmaz (Gerosa és mtsai 1995). Mások szerint a 

citotoxocitás főként amiatt következik be, mert formaldehid szabadul fel a pasztából. 

Spángberg és mtsai (1993) az AH 26 sealer formaldehid kibocsátását vizsgálva úgy találták, 

hogy az a keverésétől számított második napig jelentősen emelkedik körülbelül 

kétszázszorosára, majd fokozatosan csökken, de még a hetedik napon is jelentősnek 

mondható. Az AH 26 összetevői között nincs jelen a formaldehid, de a por hexametilén-

-24-



tetramint tartalmaz, amit formaldehid és ammónia szintézisével állítanak elő. Ebből a 

hexametilén-tetraminból képződik az epoxi-gyantával történő kémiai reakció során 

formaldehid (Spángberg és mtsai 1993, Gerosa és mtsai 1995, Leonardo és mtsai 1999). A 

formaldehid felszabadulása a már megszilárdult, megkötött sealerből szobahőmérsékletnél 

magasabb hőmérsékleten és magasabb nedvességtartalmú környezetben, tehát például in vivo 

esetben is, még nagyobb mennyiségű lehet, mint a vizsgált in vitro körülmények között. Az 

AH 26 in vivo szövettani hatását implantációs és használati tesztekben is vizsgálták. A 

szubkután kötőszöveti implantációs vizsgálatok igazolhatják a formaldehid felszabadulás 

változását, mivel patkányban azt találták, hogy kezdetben gyulladás alakult ki, aminek 

mértéke gyorsan csökkent és a 60. napra megszűnt (Molloy és mtsai 1992). E kísérlet azt 

mutatta, hogy az AH 26-ot, és más sealereket is a patkány szubkután szövetek jól tolerálták, 

tehát megállapították, hogy az anyag biokompatibilitása megfelelő. Tagger és Tagger (1986) 

egy cink-oxid eugenol típusú sealerrel összehasonlítva tengeri malac szubkután szövetekben 

szintén úgy ítélték meg, hogy az AH 26 kedvezőbb szövettani hatást váltott ki. Bár enyhe

moderált gyulladást találtak minden esetben, de az AH 26 felszínén valódi kötőszövetes tok 

alakult ki két hónapos vizsgálati periódus után. Nem ilyen kedvező eredményeket tapasztaltak 

a használati tesztekben. Bár 0rstavik és Mjör (1992) szerint az általuk alkalmazott módszer 

nem alkalmas a különböző anyagok érzékeny összehasonlítására, de majmokban AH 26 

gyökértömő pasztával történt gyökértömés alkalmazásakor azt tapasztalták, hogy 6 hónap 

után 9 esetből kettőben moderált, egyben pedig súlyos periapikális gyulladás alakult ki. 

Pascon és mtsai (1991) szintén majmokban, AH 26 gyökértömő pasztával tömött fogak 

esetében periapikális krónikus gyulladásos szöveti reakciót találtak két és három éves követés 

után. E két utóbbi vizsgálat eredménye megerősíti az általunk észlelt krónikus gyulladás 

előfordulásának lehetőségét a gyökércsatornán belül tömött gyökerek esetében. Ezen 

észleletek talán ellentmondásosnak látszanak azon tapasztalatokkal, amelyek azt mutatják,
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hogy humán klinikai használatban az AH 26 régóta bevált és a radiológiai gyógyulási arány 

igen magas, 96 %-os három év után (0rstavik és mtsai 1987, Eriksen és mtsai 1988). Saját 

vizsgálatunkban a túltömött csatornák esetében az AH 26 krónikus periapikális gyulladásos 

reakciót iniciált, azonban a limfocitás infiltráció nem tartalmazott idegentest óriássejteket. 

Megfigyeléseink szerint az AH 26 részecskéket a makrofágok fagocitálták és a gyulladás 

perifériájára szállították. Ezen észleletek alapján nem kizárható, hogy idővel az összes sealer 

részecskét eltávolítják a makrofágok a túltömés területéről, ezáltal a periapikális szövetek 

gyógyulhatnak. Ennek a feltételezésnek ellentmond Tagger és Tagger (1989) vizsgálatainak 

eredménye. Munkacsoportjuk majmokban végzett gyökértöméseket, amelyeket 7-8 illetve 14 

hónap után szövettanilag értékeltek. A periapikális reakció hét esetből hatban súlyos, egyben 

pedig enyhe-moderált krónikus gyulladás volt. A túltömött esetekben a gyulladásos szövet és 

a szövetek között elhelyezkedő sealer nem demarkálódott egymástól, a sealer részecskék 

egyrészt apró, finom szemcsék formájában általában intracellulárisan helyezkedtek el, 

másrészt nagy kristályok formájában makrofágok és óriássejtek által körülvéve. E szerzőkkel 

ellentétben mi nem láttunk idegentest óriássejteket és csontrezorpciós jeleket a periapikális 

területen. A hosszú ideig fennálló gyulladás magyarázata lehet, hogy a nedves környezetben a 

formaldehid újból és újból képes felszabadulni a sealer dezintegrációja során.

A Grossman's Sealerrel tömött gyökerek körül nem volt gyulladásos szöveti reakció 

egyik esetben sem, amikor a gyökértömés a csatornán belül maradt. Azon esetekben, amikor a 

sealer a parodonciumba került, enyhe vagy moderált limfocitás/plazmocitás gyulladásos 

választ észleltünk a gyökértömő pasztával közvetlen érintkezésben lévő szövetekben. Ez a 

limfocitás/plazmocitás szöveti reakció a sealer bizonyos fokú irritatív hatására utalhat, amit 

magyarázhat a cink-oxid eugenol típusú sealerek instabilitása, a szövetnedvek hatására 

bekövetkező lassú dezintegrációja, ami során a folyamatosan felszabaduló új idegentestek 

megakadályozzák a gyógyulást (Tagger és Tagger 1986). A cink-oxid eugenol típusú anyagok
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esetében a cink-oxid tartalmú por és a különböző arányban eugenolt tartalmazó folyadék 

összekeverése folytán egy kelátképző reakcióval cink-eugenolát keletkezik. A megkötött 

cementben a cink-eugenolát mátrixban a reakcióban részt nem vett cink-oxid szemcsék 

vannak beágyazva. Nedves környezetben a cink-eugenolát hidrolízise játszódik le, ami 

következtében eugenol szabadul fel (Hume 1984a, Meryon és mtsai 1988). Hasonló folyamat 

játszódhat le a peripikális szövetek közé jutott sealer esetében is. Ennek a teóriának teljesen 

ellentmond Hashieh és mtsai (1999) azon megállapítása, hogy tömési technikától függetlenül 

cink-oxid eugenol típusú sealerből nem szabadulhat fel akkora mennyiségű eugenol, hogy az 

elégséges lenne citotoxikus hatás kifejtéséhez. Ez az ellentmondás megnyilvánul az in vitro 

vizsgálatok eredményeinek összehasonlításában is. Araki és mtsai (1993) radio chromium- 

release assay módszerrel az eugenol magas citotoxicitását bizonyították, amit a sejtek 

respirációjára való hatásával (Hume 1984b) és a citoplazmamembránnal való hidrofób 

interakciójával magyaráztak (Lindqvist és Otteskog 1981). Ez a szerzőcsoport az eugenol 

helyettesítését javasolja más, kevésbé toxikus anyaggal. Ezzel ellentétben más in vitro 

módszerekkel, pl. patkány peritoneális makrofág morfológiai változásainak mikroszkópos 

vizsgálatával (Leonardo és mtsai 2000), vagy humán gingivális fibroblaszt kultúrán (Gerosa 

és mtsai 1995) alacsony toxicitást állapítottak meg cink-oxid eugenol típusú sealerek esetén. 

Az ellentmondó eredmények magyarázata lehet, hogy a különböző in vitro vizsgálatokban 

más-más koncentrációjú az eugenol, illetve a kísérletek technikai kivitelezése is eltérő volt. In 

vivo állatkísérletekben, cink-oxid eugenol típusú paszta szubkután implantációját követően 

súlyos szöveti gyulladásos reakciót írtak le Tagger és Tagger (1986), Yesilsoy és mtsai (1988) 

tengeri malacban, valamint Kolokouris és mtsai (1998) patkányban. Nem egyeztek 

eredményeink Pascon és mtsai (1991) majmokon végzett használati tesztjeinek eredményével 

sem. Ezen szerzők azt találták, hogy cink-oxid eugenol típusú sealer hatására a kezdettől 

fogva meglévő moderált gyulladás nem csökkent, gyógyulás nem alakult ki a periapikális
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szövetekben a kísérlet második éve után sem. A cink-oxid eugenol típusú sealer esetében a 

humán klinikai tapasztalatok jók, a radiológiailag igazolt periapikális radiolucens léziók 

gyógyulása 95 %-os arányt mutatott 3 éves követés után (Eriksen és mtsai 1988).

Az Apexit sealerrel csatornán belül tömött gyökerek periapikális területein nem volt 

gyulladásos reakció, ami jó klinikai és szövettani eredményeket jelez 6 hónapos vizsgálati 

periódus után. Normális periapikális szövetet figyelt meg Pitt Ford és Rowe (1989) is az 

összes olyan gyökér körül, amelyeket hasonló körülmények között készítettek majmokon 

kálcium-hidroxid típusú sealerrel. Ezen eredményeket magyarázhatják azon in vitro 

citotoxicitás vizsgálatok, amelyekben az Apexit nem mutatkozott toxikusnak (Vajrabhaya és 

Sithisam 1997). Ezzel szemben kutyában súlyos gyulladásos reakciót figyeltek meg 

makrofágok jelenlétével 6 hónap után Leonardo és mtsai (1997), illetve patkányban rövid 

távon Maita és mtsai (1998), valamint Lupa és mtsai (1999). Utóbbi két megfigyelésre 

magyarázatot adhat a kálcium-hidroxid típusú sealerek esetében megfigyelt kezdeti pH 

emelkedés. A kálcium-hidroxid típusú gyökértömő paszták felhasználási tesztjeiben több 

munkacsoport jellegzetes szövettani reakcióként írta le a gyökércsúcs körüli cement és csont 

aktív felszívódását (Tagger és Tagger 1989, Leonardo és mtsai 1997). Jelen vizsgálatunk 

során egy túltömött esetben tapasztaltuk a mineralizált szövetek rezorpcióját. Azon két eset 

közül, ahol a sealer a gyökéren kívülre jutott, az egyikben nem volt gyulladásos reakció, a 

másikban enyhe krónikus gyulladást figyeltünk meg. Ez a szöveti reakció enyhe 

limfocitás/plazmocitás infiltráció volt makrofágok vagy óriás sejtek nélkül. Nekrotikus 

területeket nem láttunk. Hasonlóan jelen vizsgálathoz, nem észleltek idegentest óriássejteket 

egér szubkután szövetekbe implantált Apexit körül kialakult gyulladásos területen, azonban 

jelentős mértékű nekrózist, alacsony cellularitást és kisfokú sejtdifferenciálódást láttak Silva 

és mtsai (1997). Patkányok szubkután szöveteiben rövid idő alatt súlyos idegentest típusú 

óriássejtes gyulladás és nekrózis alakult ki, amely reakció intenzitása a második-harmadik
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hónapra csökkent, de makrofágok jelenléte és kötőszövet szaporulat továbbra is 

megfigyelhető volt Kolokouris és mtsai (1998) vizsgálatai alapján.Vizsgálatainkkal 

ellentétben az Apexit súlyos krónikus gyulladásos választ iniciált túltömött gyökerek körül 

kutyában, számos idegentest típusú óriás sejttel és makrofágokkal, amelyek citoplazmájában 

felismerhető volt a sealer (Leonardo és mtsai 1997). Ezen változatos, egymásnak gyakran 

ellentmondó eredmények megerősítik, hogy különböző szöveti reakciót okozhat azonos típusú 

gyökértömő paszta eltérő állatmodellekben. Bizonyos emlősökben idegentest típusú 

óriássejtes gyulladásos reakciót okozott az Apexit, de ez a típusú válasz hiányzott 

főemlősökben (majmokban). A majmok esetében észlelt enyhe gyulladás óriássejtek nélkül a 

sealer jó szöveti kompatibilitását jelezheti.

Az Endomethasone és AH 26 sealer esetében, amikor gyökereken belül helyezkedett 

el a gyökértömés, néhány esetben kialakult krónikus gyulladás, míg más esetekben 

gyulladásmentes volt a periapikális régió. Ez a különbség igazolja annak lehetőségét, hogy 

több tényező is szerepet játszik a gyökértömés sikerességében,m illetve sikertelenségében.
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6. Tézisek

1. A vizsgálatsorozat során fény derült rá, hogy a humán klinikai kezelésekben 

alkalmazott endodonciai eszközök jól alkalmazhatóak majmokon, a Macaca mulatta fogai 

alkalmasak az endodonciai beavatkozások kísérletes modelljeként.

2. A szöveti reakció limfocitás/plazmasejtes, granulomatózus, illetve idegentest 

óriássejtes választ foglal magába, nekrózist nem láttunk.

3. A csatornán belül preparált és tömött fogak esetében a szöveti reakció minimális 

volt, illetve a Grossman's Sealer és az Apexit esetében egyáltalán nem alakult ki gyulladás a 

periapikális régióban.

4. A sealerekkel túltömött gyökerek körül, illetve amikor a sealerek a periradikuláris 

szövetek közé kerültek, egy esetet kivéve, amelyet Apexittel tömtünk, különböző típusú 

gyulladásos reakciók keletkeztek.

5. Az egyes sealerek által kiváltott szöveti reakciók egymástól eltérnek, jellegzetes 

volt: a, limfocitás/plazmasejtes krónikus gyulladás; b, a fagocitált sealerrészecskéket 

tartalmazó makrofágok jelenléte; c, az idegentest óriássejtek, amelyek demarkálták a sealer 

partikulumokat.

6. Vizsgálataink eredményei összességében arra utalnak, hogy a periapikális szöveti 

reakció kialakulása megelőzhető a csatornán belüli preparálással és töméssel, valamint a 

leginkább biokompatibilis, legkevésbé irritatív anyagok használatával.
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