
 

Α∆ΑΜΑΝΤΙΝΗ 

 

1.1 Γενικά 

Η αδαµαντίνη περιβάλλει το µυλικό τµήµα των δοντιών και έχει ως κύριο 

ρόλο την προστασία. της υποκείµενης οδοντίνης και του πολφού από τα εξωτερικά 

βλαπτικά ερεθίσµατα που δηµιουργούνται κατά τη λειτουργία του στοµατογναθικού 

συστήµατος. Εµβρυολογικά προέρχεται από το έξω βλαστικό δέρµα. Η αδαµαντίνη 

διαφέρει από τους άλλους ενασβεστιωµένους ιστούς (οστίτη, οδοντίνη) σε 4 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα: 

- είναι ο πλέον ενασβεστιωµένος και σκληρότερος ιστός του σώµατος  

- αποτελεί τον µόνο ενασβεστιωµένο ιστό επιθηλιακής προέλευσης  

- είναι ο µόνος ιστός που δεν περιέχει κύτταρα ή κυτταρικά στοιχεία 

-  δεν απορροφάται, δεν ανασχηµατίζεται και δεν αναγεννάται. 

 Το πάχος της αδαµαντίνης δεν είναι οµοιόµορφο σε όλη τη µυλική επιφάνεια 

των δοντιών. Ανάλογα µε τον τύπο του δοντιού, το πάχος στα φύµατα της µασητικής 

επιφάνειας µπορεί να φθάσει τα 2,5 χιλιοστά, ενώ στην υπόλοιπη µασητική επιφάνεια 

τα 1,8-2 χιλιοστά. Το πάχος της µειώνεται προοδευτικά στις αξονικές επιφάνειες των 

δοντιών µέχρι που σχεδόν µηδενίζεται στον αυχένα τους.  

 

1.2 Χηµική σύσταση  

Η αδαµαντίνη αποτελείται από ανόργανα συστατικά σε ποσοστό 95% του 

βάρους της, από οργανικά σε ποσοστό 1-2%, ενώ το υπόλοιπο 2-4% είναι νερό.  

Ανόργανα συστατικά 



Το φωσφορικό ασβέστιο µε τη µοριακή µορφή του υδροξυαπατίτη αποτελεί το 

κυρίως ανόργανο συστατικό της αδαµαντίνης. Ο υδροξυαπατίτης εµφανίζει το 

µοριακό τύπο Ca5(PO4)3(OH). Οι κρύσταλλοι του υδροξυαπατίτη της αδαµαντίνης 

έχουν µεγάλο µήκος (µέχρι και 1 mm), εύρος 50 nm και πάχος 25 nm.  

Οι υδροξυαπατίτες ανήκουν στα εξαγωνικά συστήµατα των κρυσταλλικών 

πλεγµάτων. Εµφανίζουν 3 κρυσταλλογραφικούς άξονες, όπου ο c άξονας είναι ο 

µεγαλύτερος. Τα ιόντα Ca+2  διατάσσονται σε δύο οµάδες: α) η µια οµάδα  σχηµατίζει 

σειρές από εξάγωνα  (Ca I) και β) η δεύτερη οµάδα βρίσκεται στο εσωτερικό του 

εξάγωνου και είναι διατεταγµένη σε τρίγωνα (Εικ 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1. Η κρυσταλλική δοµή του υδροξυαπατίτη σε οριζόντια διατοµή. Η 

διάταξη των ιόντων Ca και P γύρω από τον κεντρικό άξονα των ιόντων OH.   



Τα τρίγωνα αυτά είναι παράλληλα το ένα στο άλλο αλλά µε στροφή 60º µεταξύ 

των γειτονικών, κατά µήκος του c άξονα (Εικ. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2. Η τρισδιάστατη κρυσταλλική δοµή του υδροξυαπατίτη .  

Τα φωσφορικά ιόντα είναι τοποθετηµένα σε δυο τετράεδρα  (το καθένα από αυτά 

συνίσταται από το άτοµο του φωσφόρου και τα 4 άτοµα οξυγόνου). Αυτά είναι 

κατανεµηµένα µεταξύ 2 ατόµων Ca II κατά τέτοιο τρόπο ώστε το ένα άτοµο 

φωσφόρου και τα 3 άτοµα οξυγόνου να βρίσκονται πάνω από το επίπεδο του 

ασβεστίου και το άλλο άτοµο οξυγόνου να βρίσκεται κάτω από αυτό το επίπεδο, ενώ 

το άλλο τετράεδρο διατάσσεται κατά την αντίστροφη φάση (δηλαδή το ένα άτοµο 

οξυγόνου πάνω από το επίπεδο του Ca II και τα άλλα 3 κάτω) Εικ. 2 



 

Τα ιόντα υδροξυλίου τοποθετούνται µέσα στο τρίγωνο των Ca II. Τα ιόντα αυτά 

είναι ασύµµετρα και τοποθετούνται είτε ως ΗΟ-, είτε ως -ΟΗ κατά µήκος του c 

άξονα.   Στην εικόνα 3 φαίνεται η διάταξη των στοιχείων στο κρύσταλλο του 

υδροξυαπατίτη.  

 

Εικόνα 3. Η διάταξη των ιόντων στο µόριο του υδροξυαπατίτη.  

Ωστόσο, ο υδροξυαπατίτης της αδαµαντίνης δεν απαντάται σε καθαρή µορφή. 

Αυτό έχει ως συνέπεια να περιέχει, συνήθως, λιγότερα άτοµα ιόντων Ca αλλά και OH 

σε σχέση µε την καθαρή µορφή του. ∆ιάφορα εξωτερικά ιόντα όπως, τα ιόντα C, Na, 

F και άλλα εισέρχονται στο κρύσταλλο και σχηµατίζουν µια µη καθαρή µορφή του 

κρυστάλλου σε σχέση µε τον στοιχειοµετρικό απατίτη. Για αυτό το λόγο, η 

στοιχειοµετρία του υδροξυαπατίτη της αδαµαντίνης αποδίδεται µε το µοριακό τύπο 

(Ca)4.53(Mg)0.04(Na)0.03(HPO4)0.15(CO3)0.23(PO4)2.69(OH,F)0.41. Οι χηµικές αυτές 



υποκαταστάσεις έχουν ως συνέπεια τη διαφοροποίηση της συµπεριφοράς του 

κρυστάλλου που συνιστά την αδαµαντίνη έναντι του καθαρού υδροξυαπατίτη,  

ιδιαίτερα της διαλυτότητα του στο χαµηλό pH. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ο 

υδροξυαπατίτης της αδαµαντίνης εµφανίζει µεγαλύτερη διαλυτότητα σε χαµηλό pH 

σε σύγκριση µε τον καθαρό απατίτη. Οι χηµικές αυτές υποκαταστάσεις είναι 

συχνότερες στην επιφάνεια, σε σχέση µε το εσωτερικό του κρυστάλλου.  

Τα ιόντα F του υδροξυαπατίτη γεµίζουν του κενούς χώρους των ιόντων 

υδροξυλίου (OH)στις στήλες του c-άξονα ή τα αντικαθιστούν. Το ισχυρό φορτίο σε 

συνδυασµό µε τη συµµετρία του ατόµου, οδηγεί σε πυκνότερη δοµή τα ιόντα F µέσα 

στο τρίγωνο Ca II. Αυτό έχει ως συνέπεια τη µείωση της κρυσταλλικής ενέργειας, τη 

σταθεροποίηση της κρυσταλλικής δοµής και τη µείωση της διαλυτότητας του 

κρυστάλλου. Έτσι, οι φθοριοµένοι απατίτες διαλύονται πιο δύσκολα σε χαµηλό 

pH, αλλά και ανασχηµατίζονται πιο εύκολα.   

Τα ανθρακικά ιόντα µπορεί να αντικαταστήσουν είτε τα ιόντα ΟΗ (τύπος Α), 

είτε τα φωσφορικά (τύπος Β). Αυτό εξαρτάται καθαρά από τις τοπικές συνθήκες σε 

pCO2 που επικρατούν κατά τη κρυσταλλική ανάπτυξη. Έχει διαπιστωθεί ότι κατά την 

υποκατάσταση των φωσφορικών ιόντων από τα ανθρακικά, ταυτόχρονα συµβαίνει και 

υποκατάσταση των ιόντων Ca από ιόντα Na. Η ύπαρξη των ανθρακικών ιόντων στο 

κρύσταλλο, λόγω του ατελούς ταιριάσµατος στο πλέγµα, δηµιουργεί µια λιγότερο 

σταθερή δοµή και περισσότερο ευδιάλυτη στην επίδραση οξέων. Αυτό σε συνδυασµό 

µε τα περισσότερα ιοντικά κενά που υπάρχουν στο κρυσταλλικό πλέγµα, έχει σαν 

αποτέλεσµα τον υψηλότερο βαθµό διαλυτότητας της αδαµαντίνης σε σχέση µε τον 

καθαρό απατίτη.  

Τα ιόντα Mg υποκαθιστούν σε περιορισµένο βαθµό (0,3 % περίπου) τα ιόντα Ca 

στο κρυσταλλικό πλέγµα. Η ενσωµάτωση των ιόντων αυτών στο πλέγµα έχει ως 



αποτέλεσµα την αποσταθεροποίηση του πλέγµατος και τις ίδιες αρνητικές συνέπειες 

στη διαλυτότητα όπως περιγράφηκε παραπάνω  µε την ενσωµάτωση των ανθρακικών 

ιόντων.  

Ωστόσο, ο υδροξυαπατίτης δεν αποτελεί τη µοναδική κρυσταλλική µορφή του 

φωσφορικού ασβεστίου που συναντάται στην αδαµάντινη, αλλά έχουν αποµονωθεί 

και άλλες µορφές του όπως, ο βρουξίτης [CaΗPO42Η2O], το β-φωσφορικό 

τριασβέστιο [Ca3(PO4)2] και το φωσφορικό οκτασβέστιο [Ca8(PO4) 4(ΗΡΟ4)25Η2Ο]. 

 Τα υπόλοιπα ανόργανα στοιχεία που έχουν αποµονωθεί από την αδαµαντίνη 

(χλώριο, νάτριο, µαγνήσιο, σίδηρος, φθόριο, µόλυβδος, πυρίτιο, βανάδιο, στρόντιο 

κ.λ.π.), δεν υπερβαίνουν συνολικά το 2% του βάρους της αδαµαντίνης. 

Οργανικά συστατικά  

Το οργανικό υπόστρωµα της αδαµαντίνης αποτελείται από δυο οµάδες 

πρωτεΐνών: α) τις πρωτεΐνες που ανήκουν στην οµάδα των αµελογενινών 

(amelogenins) και β) σε αυτές που δεν ανήκουν στην αµάδα των αµελογενινών, τις 

µη-αµελογενίνες (non-amelogenis) όπως η ταφτελίνη, , η αµελοβλαστίνη, η 

εναµελίνη και  οι αδαµαντινικές πρωτεάσες.  

Οι αµελογενίνες  αποτελούν το µεγαλύτερο ποσοστό πρωτεϊνών (~90%) που 

παράγονται από τις αδαµαντινοβλάστες. Η ανθρώπινη αµελογενίνη κωδικοποιείται 

κυρίως από ένα µόνο γονίδιο που βρίσκεται στο χρωµόσωµα Χ, αν και έχει βρεθεί και 

ένα άλλο οµόλογο γονίδιο στο Υ χρωµόσωµα, το οποίο είναι υπεύθυνο για την πολύ 

µικρή έκφραση (~10%). Οι αµελογενίνες είναι υδρόφοβες πρωτεΐνες, πλούσιες στα 

αµινοξέα προλίνη, γλουταµίνη, λευκίνη και ιστιδίνη. Ο λειτουργικός τους ρόλος είναι 

στο σχηµατισµό της αδαµαντίνης και στη ρύθµιση του σχήµατος και του µεγέθους 

των κρυστάλλων του υδροξυαπατίτη.   



Οι ταφτελίνες (tuftelins). Οι πρωτεΐνες αυτές δεν εκφράζονται µόνο στην 

αδαµαντίνη, αλλά και σε άλλα όργανα (νεφρό, ήπαρ, πνεύµονα κλπ).  Η ανθρώπινη 

ταφτελίνη κωδικοποιείται από γονίδια που βρίσκονται στο χρωµόσωµα 1. Η έκφραση 

της γίνεται νωρίς στο στάδιο της οδοντικής καταβολής (bud stage), λίγες ηµέρες πριν 

την έναρξη της ενασβεστίωσης. Πρόκειται για ανιονική πρωτεΐνη και ο ρόλος της 

είναι ότι δρα ως πυρήνας ενασβεστίωσης και ρυθµίζει µαζί µε άλλες πρωτεΐνες τη 

διαφοροποίηση και την έκφραση των αδαµαντινοβλαστών.  

Οι αµελοβλαστίνες (ameloblastins). Αποτελούν µικρό ποσοστό (~5%) των 

πρωτεϊνών που ανήκουν στην οµάδα των µη-αµελογενινών. Η ανθρώπινη 

αµελοβλαστίνη κωδικοποιείται από γονίδια που βρίσκονται στο βραχύ σκέλος του 

χρωµοσώµατος 21 (4q21). Πρόκειται για πρωτεΐνες ανιονικές, πλούσιες στα αµινοξέα 

προλίνη, γλυκίνη και λευκίνη. Οι πρωτεΐνες αυτές συµµετέχουν στη διάπλαση και την 

ενασβεστίωση της αδαµαντίνης. 

Οι εναµελίνες (enamelins). Αποτελούν τις µεγαλύτερες σε µέγεθος πρωτεΐνες 

που απαντώνται στην αδαµαντίνη. Κωδικοποιούνται και αυτές όπως και οι 

αµελοβλαστίνες από γονίδια που βρίσκονται στο βραχύ σκέλος του χρωµοσώµατος 

21 (4q21). Πρόκειται για πρωτεΐνες που στο µόριο τους περιέχουν υδρόφοβες, όξινες 

και βασικές περιοχές. Οι πρωτεΐνες αυτές συµµετέχουν στο σχηµατισµό της 

ενασβεστίωσης του οργανικό υποστρώµατος της αδαµαντίνης.  

Αδαµαντινικές πρωτεάσες. Πρόκειται για ένζυµα τα οποία έχουν ως κύριο ρόλο 

την αποδόµηση και αποµάκρυνση των πρωτεϊνών της αδαµαντίνης που 

προαναφέρθηκαν, µετά τη φάση της ωρίµανσης της αδαµαντίνης. 

 

 

 



1.3 Μικροδοµή  

Η αδαµαντίνη αποτελείται από τα αδαµαντινικά πρίσµατα, τα οποία 

εκτείνονται ελικοειδώς από την αδαµαντινοοδοντινική ένωση µέχρι την εξωτερική 

αδαµαντινική επιφάνεια. 

Τα πρίσµατα έχουν σχήµα µανιταριού και εµφανίζουν κεφαλή, αυχένα και 

ουρά.(Εικ. 4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4. Η διάταξη των πρισµάτων. Εικόνα από ηλεκτρονικό µικροσκόπιο 

σάρωσης. 

Η διάµετρος της κεφαλής κάθε πρίσµατος κυµαίνεται από 4-7 µm και το 

µήκος τους είναι 9 µm. Το σχήµα αυτό προκύπτει από τον τρόπο σχηµατισµού τους, 

µέσω τεσσάρων αδαµαντινοβλαστών. Ένας αδαµαντινοβλάστης σχηµατίζει την 

κεφαλή του πρίσµατος, µέρος δύο άλλων αδαµαντινοβλαστών τον αυχένα και ο 

τέταρτος, την ουρά.  

Κάθε πρίσµα αποτελείται από πολλούς κρυστάλλους υδροξυαπατίτη. Οι 

κρύσταλλοι υδροξυαπατίτη διατάσσονται σε δεσµίδες των 1000 κρυστάλλων, 

σχηµατίζοντας τα αδαµαντινικά πρίσµατα. Οι κρύσταλλοι του υδροξυαπατίτη δεν 

εµφανίζουν σε όλο το πρίσµα οµοιόµορφο προσανατολισµό. Στην κεφαλή του 



πρίσµατος διατάσσονται µε το µακρύ τους άξονα (c) παράλληλα προς τον επιµήκη 

άξονα του πρίσµατος, ενώ στον αυχένα και στην ουρά έχουν κατακόρυφη διεύθυνση. 

Ο προσανατολισµός αυτός των κρυστάλλων της αδαµαντίνης παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον στο ρυθµό της τερηδονικής προσβολής, αφού η διάλυση των κρυστάλλων 

γίνεται µε ταχύτερο ρυθµό κατά τον εγκάρσιο άξονα σε σχέση µε τον επιµήκη. 

Επιπρόσθετα, η διάταξη των κρυστάλλων κατά αυτό τον τρόπο στη περιφέρεια του 

κάθε πρίσµατος δηµιουργεί µια µεσόφαση µεταξύ των πρισµάτων. Σε αυτές  τις 

περιοχές τείνει να υπάρχει µεγαλύτερο διακρυσταλλικό διάστηµα. Έτσι, αυτές οι 

περιοχές πιθανά αποτελούν οδούς διάχυσης προς το εσωτερικό του ιστού, γεγονός 

που σχετίζεται µε την τερηδόνα.  

Η πορεία των πρισµάτων είναι κάθετη στην αδαµαντινοοδοντινική ένωση 

(Εικ. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5. Η φορά των πρισµάτων στην αδαµαντίνη. 



Έτσι, στην περιοχή των φυµάτων τα πρίσµατα έχουν φορά παράλληλη προς 

τον άξονα του δοντιού, στη µέση της µύλης φέρονται κάθετα, ενώ προς τον αυχένα 

αποκλίνουν λοξά προς τη ρίζα. Στη περιοχή των φυµάτων και του κοπτικού χείλους 

για τα πρόσθια δόντια, τα πρίσµατα συµπλέκονται µεταξύ τους κατά άτακτο τρόπο 

και σχηµατίζουν τους αδαµαντινικούς πλοκάµους. Η πορεία αυτή των πρισµάτων 

παίζει σηµαντικό ρόλο στην αντοχή  του ιστού στις µασητικές φορτίσεις. 

Συχνά, στην εξωτερική επιφάνεια της αδαµαντίνης, κοντά στην επιφάνεια του 

δοντιού αλλά και στην εσωτερική επιφάνεια, το τµήµα της αδαµαντίνης που 

συµµετέχει στο δεσµό µε την οδοντίνη κατά την αδαµαντινο-οδοντινική σύναψη, 

υπάρχει µια ζώνη, πάχους 20-40 µm, που αποκαλείται άπρισµη αδαµαντίνη, λόγω του 

ότι από τη δοµή της απουσιάζουν τα πρίσµατα. 

Η πυκνότητα των κρυστάλλων/πρισµάτων, στοιχείο που προσδιορίζει και το 

ποσό ενασβεστίωσης, δεν είναι οµοιόµορφη σε όλη την αδαµαντίνη. Γενικά, η 

πυκνότητα αυτή µειώνεται από την επιφάνεια της αδαµαντίνης µε κατεύθυνση την 

οδοντίνη, ενώ αντίθετα το πορώδες, το νερό και το οργανικό υλικό αυξάνονται στην 

ίδια διεύθυνση. Ειδικότερα, σε ορισµένες περιοχές, όπως για παράδειγµα η 

αδαµαντίνη των σχισµών, το πορώδες, το οργανικό υλικό και η κρυσταλλική 

κατανοµή είναι αρκετά πολύπλοκη.   

 

1.4 Μορφολογικά γνωρίσµατα  

Εκτός από την τυπική οργάνωση της αδαµαντίνης από αδαµαντινικά πρίσµατα 

και µεσοπρισµάτια ουσία, παρατηρούνται, κατά τη µικροσκοπική εξέταση 

λεασµάτων, και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία της µορφολογίας του ιστού. 

Τα µορφολογικά γνωρίσµατα της αδαµαντίνης διακρίνονται στα επιφανειακά και στα 

εσωτερικά (Πίνακας 1) 



Πίνακας 1. Μορφολογικά γνωρίσµατα της αδαµαντίνης 

    

 

 Επιφανειακά µορφολογικά γνωρίσµατα  

 A) Περικύµατα (Perikymata or imbrication lines) και γραµµές Pickerill 

(Pickerill lines). Τα περικύµατα δεν είναι τίποτα άλλο, παρά η απόληξη των 

αυξητικών γραµµών στην επιφάνεια της αδαµαντίνης, ιδιαίτερα στην αυχενική µοίρα 

της προστοµιακής επιφάνειας (Εικ. 6). Αυτά έχουν τη µορφή κυµατοειδών 

ανωµαλιών. Η περιοχή µεταξύ δύο περικυµάτων ονοµάζεται γραµµή Pickerill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6. Περικύµατα και γραµµές Pickerill. Τα περικύµατα δείχνονται µε τα βέλη. 

Επιφανειακά Εσωτερικά 

Περικύµατα Αυξητική γραµµή Retzius 

Γραµµές Pickerill Νεογνική γραµµή 

Ρωγµές Ζώνες Hunter-Schreger 

Αύλακες Αδαµαντινικά πετάλια 

Oπές και σχισµές Θύσανοι Αδαµαντίνης 

 Αδαµαντινικές κορύνες 



 

 B) Ρωγµές (Cracks) (Εικ. 7). Είναι γραµµοειδείς λεπτές και αβαθείς σχισµές 

που αποτελούν είτε την εξωτερική απόληξη εσωτερικών µορφολογικών 

χαρακτηριστικών (π.χ αδαµαντινικά πετάλια), είτε δηµιουργούνται από εξωτερικές 

πιέσεις κατά τη λειτουργία του δοντιού.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7. Ρωγµή στην επιφάνεια της αδαµαντίνης (βέλος) 

Γ) Αύλακες, οπές και σχισµές (Grooves, pits and fissures) (Εικ 8). Τα 

µορφολογικά αυτά γνωρίσµατα εντοπίζονται στις µασητικές, παρειακές, γλωσσικές 

και υπερώϊες επιφάνειες των δοντιών. 

  

 

 

 

 

 

Εικόνα 8. Βοθρία (β), πρωτογενείς (πα) και δευτερογενείς (δα) αύλακες και σχισµές 

(σ). 



Εσωτερικά µορφολογικά γνωρίσµατα της αδαµαντίνης 

Α) Αυξητική γραµµή Retzius (Striae of Retzius) (Εικ 9). Οι γραµµές του  

Retzius ή αυξητικές γραµµές αποτελούν µορφολογικά στοιχεία που οφείλονται σε 

µεταβολές των αναπτυξιακών συνθηκών κατά τη διάπλαση του δοντιού. Είναι 

εναλλασσόµενες φαιόχρωµες περιοχές, οι οποίες διατρέχουν τη µάζα της 

αδαµαντίνης και ανευρίσκονται τόσο σε επιµήκεις, όσο και σε εγκάρσιες τοµές της 

αδαµαντίνης. Σε επιµήκεις τοµές έχουν κατεύθυνση παράλληλη προς την εξωτερική 

επιφάνεια, στις δε εγκάρσιες παροµοιάζουν µε τους οµόκεντρους κύκλους που 

σχηµατίζονται στο φλοιό των δένδρων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 9. Αυξητικές γραµµές Retzius (βέλη). 

Β) Νεογνική γραµµή (Neonatal line). Η νεογνική γραµµή αποτελεί, επίσης, 

µορφολογικό στοιχείο που οφείλεται σε µεταβολές των αναπτυξιακών συνθηκών 

κατά τη διάπλαση του δοντιού. Λόγω της αιφνίδιας µεταβολής του µεταβολικού 

περιβάλλοντος στο νεογνό κατά τη γέννηση του, συχνά παρατηρείται εκσεσηµασµένη 

αυξητική γραµµή µεταξύ της αδαµαντίνης που παράγεται πριν τη γέννηση και αυτής 



που παράγεται µετά τη γέννηση. Η γραµµή αυτή ονοµάζεται νεογνική γραµµή (Εικ. 

10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 10. Η νεογνική γραµµή (περιοχή µε βέλη). 

Γ) Ζώνες Hunter-Schreger (Εικ 11). Οι ζώνες Hunter-Schreger αποτελούν 

εναλλασσόµενες ανοιχτόχρωµες και σκοτεινόχρωµες ζώνες σε επιµήκεις τοµές 

λεασµάτων που διανύουν το εξωτερικό και µέσο τριτηµόριο της αδαµαντίνης. 

Πρόκειται στη πραγµατικότητα καθαρά για ένα οπτικό φαινόµενο και όχι για µια 

υπάρχουσα δοµή, το οποίο οφείλεται στη διαφορετική πορεία οµάδων των 

αδαµαντινικών πρισµάτων, τα οποία ακολουθούν αριστερόστροφη και δεξιόστροφη 

πορεία κατά την ανάπτυξη τους. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 11. Ζώνες Hunter-Schreger (περιοχή µε βέλη) 



  ∆) Αδαµαντινικά πετάλια (enamel lamellae) (Εικ 12). Τα αδαµαντινικά 

πετάλια είναι επιµήκεις ρωγµές, οι οποίες ξεκινούν από την εξωτερική επιφάνεια της 

αδαµαντίνης, διατρέχουν όλο το πλάτος της και καταλήγουν µέχρι το εσωτερικό της 

τριτηµόριο, στην αδαµαντινο-οδοντινική σύναψη. Αποτελούν περιοχές µε υψηλή 

συγκέντρωση οργανικών συστατικών, είτε λόγω ατέλειας του µηχανισµού 

ενασβεστίωσης της αδαµαντίνης κατά τη φάση της διάπλασης της, είτε από 

παρεµβολή άλλων οργανικών στοιχείων σε ατέλειες του αδαµαντινικού επιθηλίου. Τα 

αδαµαντινικά πετάλια ανευρίσκονται συνήθως, αλλά όχι αποκλειστικά, στην 

αυχενική µοίρα της αδαµαντίνης.  

Έχουν µεγάλη κλινική σηµασία στην εξέλιξη της τερηδονικής προσβολής της 

αδαµαντίνης, αφού αποτελούν στενούς θυλάκους (1-3 µm) ανάπτυξης των µικροβίων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 12. Αδαµαντινικά πετάλια (βέλη) 

 

 



E) Θύσανοι αδαµαντίνης (enamel tufts) (Εικ. 13). Οι αδαµαντινικοί θύσανοι 

αποτελούν χαρακτηριστικές θυσανώδεις δοµές που ξεκινούν από την αδαµαντινο-

οδοντινική σύναψη και διατρέχουν το 1/5 µέχρι το 1/3 του πάχους της αδαµαντίνης.  

Ο αριθµός τους σε κάθε τοµή είναι µεγάλος και οφείλονται σε παραµονή των 

αρχικών αδαµαντινικών πρωτεϊνών στο χώρο µεταξύ των πρισµάτων, αλλά και στην 

παρουσία της ενδοπρισµάτιας ουσίας στα σηµεία συνένωσης των κρυστάλλων. Έχουν 

µεγάλη κλινική σηµασία στην εξέλιξη της τερηδονικής προσβολής της αδαµαντίνης, 

αφού αποτελούν περιοχές µε χαµηλό ποσοστό ενασβεστίωσης. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 13. Θύσανοι αδαµαντίνης (βέλη) 

 

Στ) Αδαµαντινικές κορύνες (enamel spindles). Οι αδαµαντινικές κορύνες ή 

άτρακτοι αποτελούν µικρού µήκους και πολύ λεπτού πάχους σωληνωτές δοµές στη 

περιοχή της αδαµαντινο-οδοντινικής σύναψης (Εικ. 14). Η παρουσία τους οφείλεται 

σε προεξοχές των αποφυάδων των οδοντινοβλαστών κατά την έναρξη της 

αδαµαντινογένεσης, οι οποίες µετά τη διάλυση της βασικής µεµβράνης εισέρχονται 

µεταξύ των αδαµαντινοβλαστών. Έτσι, µετά την ωρίµανση παραµένουν µικροί 

σωληνωτοί χώροι, που εκτείνονται σε πολύ µικρό µήκος µέσα στην αδαµαντίνη, πολύ 



κοντά στην αδαµαντινο-οδοντινική σύναψη. Το µήκος τους και η έκταση στην 

αδαµαντίνη είναι πολύ µικρότερη, από το αντίστοιχο των θυσάνων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 14. Θύσανοι αδαµαντίνης (βέλη) 

1.5 Αδαµαντινο-οστεϊνική σύναψη 

Το σηµείο συνένωσης αδαµαντίνης και οστεΐνης ορίζεται ως ο ανατοµικός 

αυχένας του δοντιού Οι δύο αυτοί ιστοί, δεν συναντώνται πάντα µε οµοιόµορφο 

τρόπο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, σε ποσοστό 60-65%, µικρού πάχους 

δακτυλιοειδής ζώνη οστεΐνης εναποτίθεται στην αυχενική µοίρα της αδαµαντίνης, 

χωρίς να παρατηρείται ιδιαίτερη σύνδεση µεταξύ των δύο ιστών. Σε ποσοστό περίπου 

30% παρατηρείται οµαλή σύνδεση των άκρων των δύο ιστών (Εικ. 15), ενώ σε ένα 

µικρό ποσοστό 5-10% οι δυο ιστοί δεν συνάπτονται και εµφανίζεται περιοχή 

ακάλυπτης οδοντίνης.  

 

 

 

 

Εικόνα 15. Η αδαµαντίνη και οστεΐνη εφάπτοντονται οµαλά στην αυχενική µοίρα.  

Αδαµαντίνη 

οστεΐνη 



 

 

2. Ο∆ΟΝΤΙΝΗ  

2.1 Γενικά 

Η οδοντίνη είναι ένας ζωντανός ιστός,  ο οποίος εκτείνεται στη µύλη και στη 

ρίζα του δοντιού. Αποτελεί τον µεγαλύτερο όγκο του δοντιού και καθορίζει το 

µέγεθος και το σχήµα του. Η οδοντίνη φυσιολογικά δεν εκτίθεται στο στοµατικό 

περιβάλλον. Στη µύλη καλύπτεται από την αδαµαντίνη, ενώ στη ρίζα καλύπτεται από 

την οστεΐνη. Εµβρυολογικά προέρχεται από το µέσο βλαστικό δέρµα. Η σύσταση της 

οδοντίνης µοιάζει περισσότερο µε αυτή του οστού. 

Κύριο χαρακτηριστικό της οδοντίνης είναι η αναγέννηση της, σε αντίθεση µε 

αυτό που συµβαίνει στην αδαµαντίνη. Όταν στο δόντι επιδράσουν βλαπτικά 

ερεθίσµατα, όπως τερηδόνα, αποτριβή, διάβρωση και τα ερεθίσµατα αυτά φτάσουν 

στον πολφό, τότε δίνεται το σήµα να διαπλαστεί εκ νέου οδοντίνη κάτω από τις 

περιοχές που εµφανίζεται η βλάβη.  

Η οδοντίνη που σχηµατίζεται κατά την διάπλαση των δοντιών µέχρι την 

πλήρη ανατολή τους, ονοµάζεται πρωτογενής οδοντίνη (primary dentin). Η 

πρωτογενής οδοντίνη αποτελεί το µεγαλύτερο ποσό µάζας της οδοντίνης ενός 

δοντιού. Η οδοντίνη που σχηµατίζεται µετά την πλήρη ανατολή των δοντιών, κατά τη 

διάρκεια της φυσιολογικής λειτουργίας τους, ονοµάζεται δευτερογενής οδοντίνη 

(secondary dentin). Η δευτερογενής οδοντίνη τοπογραφικά βρίσκεται προς την 

πολφική πλευρά του δοντιού και παράγεται φυσιολογικά µε χαµηλό ρυθµό. Η 

οδοντίνη που σχηµατίζεται ως αντίδραση στην επίδραση των εξωτερικών βλαπτικών 

ερεθισµάτων (π.χ τερηδόνα, τραύµα, χηµικά ερεθίσµατα, αποτριβή, κάταγµα) κατά τη 



διάρκεια της ζωής του δοντιού, ονοµάζεται τριτογενής (tertiary dentin), η οποία 

µπορεί να είναι επανορθωτική ή αντιδραστική (reparative or reactionary).  

 

2.2 Χηµική σύσταση  

Η οδοντίνη αποτελείται από ανόργανα συστατικά σε ποσοστό 68-70% του 

βάρους της, από οργανικά σε ποσοστό 18-20%, ενώ το υπόλοιπο 10% περίπου είναι 

νερό.  

Ανόργανα συστατικά  

Όπως και στους άλλους ενασβεστιωµένους ιστούς, το κύριο ανόργανο 

συστατικό της οδοντίνης είναι το φωσφορικό ασβέστιο. Στη δοµή της οδοντίνης 

υπάρχει κυρίως µε τη µορφή κρυστάλλων υδροξυαπατίτη, ενώ ανευρίσκεται ακόµη 

και ως άµορφο φωσφορικό ασβέστιο, που αποτελεί την πρόδροµη µορφή των 

κρυστάλλων του υδροξυαπατίτη. Άλλο σηµαντικό σε περιεκτικότητα συστατικό της 

οδοντίνης είναι το ανθρακικό ασβέστιο. Οι κρύσταλλοι του υδροξυαπατίτη της 

οδοντίνης διατάσσονται µε το c-άξονα παράλληλα στα ινίδια κολλαγόνου. Οι 

κρύσταλλοι του υδροξυαπατίτη της οδοντίνης είναι µικροί και λεπτοί, δηλαδή 

διαφορετικοί σε σχέση µε αυτούς της αδαµαντίνης. Αυτό έχει ως επακόλουθο να 

παρουσιάζουν  µεγαλύτερη επιφάνεια επαφής µε τα οξέα που παράγονται κατά την 

τερηδονική εξεργασία. Το τελευταίο, µαζί µε τη µικρότερη σκληρότητα που 

παρουσιάζει η οδοντίνη, εξηγεί σε µεγάλο βαθµό την ταχύτερη εξέλιξη της τερηδόνας 

στην οδοντίνη σε σύγκριση µε την αδαµαντίνη.   

Οργανικά συστατικά  

Τα οργανικό υπόστρωµα της οδοντίνης περιέχει µακροµόρια που αποτελούν 

χαρακτηριστικά του συνδετικού ιστού.  Παρά το γεγονός ότι τα οργανικά συστατικά 

της οδοντίνης αποτελούν µόνο το 1/5 του βάρους της, είναι αυτά που καθορίζουν τις 



ιδιότητες και τη βιολογική της συµπεριφορά. Το 90% του βάρους των οργανικών 

συστατικών της οδοντίνης αποτελείται από κολλαγόνο, ενώ το υπόλοιπο από µη 

κολλαγονούχα στοιχεία όπως, διάφορες γλυκοπρωτεΐνες, λιποπρωτεΐνες, 

υδατάνθρακες και λίπη.  

α) Κολλαγόνο  

Το κολλαγόνο της οδοντίνης αποτελείται κατά 95% από κολλαγόνο τύπου Ι 

και κατά 5% από κολλαγόνο τύπου V. Επίσης, σε ποσοστό 3-5% έχει αποµονωθεί 

στην οδοντίνη κολλαγόνο τύπου V.  

Το κολλαγόνο τύπου Ι αποτελείται από 3 α αλύσους και έχει τη σύνθεση 

[α1(Ι)]2α2. Ωστόσο, έχουν αποµονωθεί στη προοδοντίνη και ποσότητες τριµερούς 

δοµής του κολλαγόνου του τύπου [α1(Ι)]3. Κάθε α αλυσίδα περιέχει περίπου 1000 

αµινοξέα. Η δευτεροταγής δοµή του είναι η τριπλή έλικα. Κάθε α έλικα περιέχει σε 

κάθε τρίτο αµινοξύ της αλληλουχία της, την γλυκίνη, η οποία και είναι υπεύθυνη για 

τη δηµιουργία του ελικοειδούς σχηµατισµού. Άλλο χαρακτηριστικό του κολλαγόνου 

τύπου Ι είναι ότι τα αµινοξέα προλίνη και υδροξυπρολίνη, που αποτελούν περίπου το ¼ 

των συνολικών αµινοξέων της αλληλουχίας του. Στην οδοντίνη, τα µόρια του 

κολλαγόνου συναθροίζονται σε επιµήκη διάταξη και σε εναλλασσόµενο τρόπο 

σχηµατίζοντας ινίδια.  

β) Μη κολλαγονούχα στοιχεία 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των µη κολλαγονούχων πρωτεϊνών της οδοντίνης 

απαρτίζει η φωσφοπρωτεΐνη ή φωσφοσερίνη.  Η πρωτεΐνη αυτή παρουσιάζει  

υψηλό ποσοστό φωσφορυλίωσης. Πρόκειται για µια ιδιαίτερα όξινη πρωτεΐνη (pH 

~1.1), το 50% των αµινοξέων της οποίας το αποτελεί η σερίνη και το 40% το 

ασπαρτικό οξύ. Λόγω του πολυανιονικού της χαρακτήρα συνδέεται ηλεκτροστατικά 

µε το κολλαγόνο και βοηθά στην ενασβεστίωση του.  



Οι πρωτεογλυκάνες αποτελούν ένα άλλο σηµαντικό τµήµα των µη 

κολλαγονούχων πρωτεϊνών της οδοντίνης. Πρόκειται για µακροµόρια που περιέχουν 

µια οµάδα υδατανθρακικών αλυσίδων, τις γλυκοζαµινογλυκάνες, που προσδένονται 

οµοιοπολικά στο πρωτεϊνικό µόριο. Η ταυτότητα αλλά και τα λειτουργικά 

χαρακτηριστικά των πρωτεογλυκανών εξαρτώνται από το είδος τον 

γλυκοζαµινογλυκανών που ενώνονται. Ο ρόλος τους είναι η σύνδεση µε τα ινίδια 

κολλαγόνου και η σταθεροποίησή τους. Επίσης, παίζουν σηµαντικό ρόλο στη 

ρύθµιση της ενασβεστίωσης τους.  

Πρωτεΐνες που περιέχουν γ-καρβοξυ-γλουταµινικό. Έχουν ανιονικό 

χαρακτήρα, ρυθµίζοντας την ενασβεστίωση κατά τη διάπλαση του δοντιού.  Σε αυτή 

την κατηγορία των πρωτεϊνών ανήκουν 2 οµάδες, η οστεοκαλσίνη και η πρωτεΐνη 

Gla. 

Άλλες όξινες µη κολλαγονούχες πρωτεΐνες. Οι περισσότερες από αυτές είναι 

πλούσιες σε ασπαρτικό οξύ, γλουταµινικό και υδατάνθρακες. Σε αυτές ανήκουν η 

οστεονεκτίνη, η οστεοποντίνη ή σιαλοπρωτεΐνη του οστού Ι, οι πρωτεΐνες του ορού 

όπως η αλµπουµίνη και η γλυκοπρωτεΐνη a2HS. Ο ρόλος της οστεονεκτίνης είναι στη 

ρύθµιση της αύξησης των  κρυστάλλων υδροξυαπατίτη. Η οστεοποντίνη πρόκειται 

για µια φωσφορυλιωµένη πρωτεΐνη που περιέχει την αλληλουχία αµινοξέων 

Αργινίνη-Γλυκίνη-Ασπαρτικό οξύ. Ο ρόλος της δεν έχει διευκρινιστεί τελείως, αλλά 

πιστεύεται ότι συµµετέχει στη ρύθµιση της ενασβεστίωσης της οδοντίνης. Ο ρόλος 

των πρωτεϊνών του ορού δεν έχει διευκρινιστεί.  

Αυξητικοί παράγοντες. Στην οδοντίνη έχουν αποµονωθεί οι εξής αυξητικοί 

παράγοντες: ο µετατρεπτικός αυξητικός παράγοντας β (TGF-β), ο ινσουλινικός 

αυξητικός παράγοντας Ι και ΙΙ (IGF-Ι, IGF-ΙΙ), οι µορφογενετικές πρωτεΐνες του 



οστού (BMPs). Οι παράγοντες αυτοί παίζουν σηµαντικό ρόλο στην επανόρθωση-

επούλωση του δοντιού µε την βλάβη και στην παραγωγή της τριτογενούς οδοντίνης. 

Λιπίδια. Τα λιπίδια αποτελούν λιγότερο από 2% της οργανικής µάζας της 

οδοντίνης. Πρόκειται για φωσφολιπίδια, χοληστερόλη, εστέρες χοληστερόλης και 

τριγλυκερίδια. Τα 2/3 των λιπιδίων της οδοντίνης είναι φωσφολιπίδια και µάλιστα 

όξινα φωσφοπολιπίδια όπως, η φωσφοτυδιλ-σερίνη, η φωσφατυδιλ-ινισοτόλη και το 

φωσφατιδικό οξύ, τα οποία συµµετέχουν στην ενασβεστίωση της οδοντίνης.  

 

2.3 Μικροδοµή  

Το κύριο χαρακτηριστικό της δοµής της οδοντίνης, που τη διαφοροποιεί από 

τους υπόλοιπους ενασβεστιωµένους ιστούς, είναι τα οδοντινοσωληνάρια, που 

διασχίζουν σιγµοειδώς όλη τη µάζα της και περιέχουν στον αυλό τους ή σε τµήµατα 

του αυλού τους τις οδοντινοβλαστικές αποφυάδες  (Εικ. 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 16. Τα οδοντινοσωληνάρια διασχίζουν σιγµοειδώς τη µάζα της 

οδοντίνης 

 



Τα οδοντινοσωληνάρια σχηµατίζονται κατά τη διάρκεια εναπόθεσης της 

οδοντίνης γύρω από τις αποφυάδες των οδοντινοβλαστών. Τα οδοντινοσωληνάρια 

δεν είναι κενοί σωλήνες αλλά στον αυλό τους ανευρίσκονται, υπό φυσιολογικές 

συνθήκες, διάφορα στοιχεία. Οι κυτταροπλασµατικές αποφυάδες των 

οδοντινοβλαστών (που ονοµάζονται και οδοντινοβλαστικές αποφυάδες) 

καταλαµβάνουν µεγάλο τµήµα του όγκου τους. Ο χώρος που καταλείπεται µεταξύ 

των τοιχωµάτων της οδοντίνης και των οδοντινοβλαστικών αποφυάδων ονοµάζεται 

περιοδοντινοβλαστικός χώρος. Στον περιοδοντινοβλαστικό χώρο ανευρίσκονται τα 

εξής στοιχεία: α) κολλαγόνα ινίδια, που συνήθως διακρίνονται για το µεγάλο πάχος 

τους, β) αµύελες νευρικές  ίνες, γ) κρύσταλλοι ανόργανων αλάτων και δ) το υγρό των 

ιστών ή λέµφος της οδοντίνης, που κυκλοφορεί στον περιοδοντινοβλαστικό χώρο.  

Λόγω της πολφικής πίεσης παρατηρείται µία αργή, συνεχής κίνηση του υγρού 

των οδοντινοσωληναρίων, λόγω τριχοειδικών δυνάµεων, µειούµενη µε την 

αποµάκρυνση από τον πολφό προς την αδαµαντίνη. Το φαινόµενο αυτό εκφράζει την 

διαπερατότητα της οδοντίνης. Επίσης, µέσω της κίνησης του υγρού των 

οδοντινοσωληναρίων µεταβιβάζονται και τα κάθε είδους εξωτερικά ερεθίσµατα προς 

τον πολφό.  

Ο µηχανισµός µέσω του οποίου τα ερεθίσµατα προκαλούν πολφική διέγερση 

είναι ο ακόλουθος. Τα στόµια των οδοντινοσωληναρίων είναι οι κύριες πύλες 

εισόδου των ερεθισµάτων.  Κάθε τύπος ερεθίσµατος (π.χ. ζεστό, κρύο, πίεση, 

ωσµωτικό) προκαλεί τη γρήγορη, προς τα έσω ή έξω, κίνηση του υγρού των 

οδοντινοσωληναρίων. Το τελικό αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας είναι η αλλαγή 

του σχήµατος των οδοντινοβλαστών και η ανάπτυξη πίεσης, µε συνέπεια την 

ενεργοποίηση των νευρικών ινών. Με αυτό το µηχανισµό που περιγράφηκε και που 



εκφράζει την υδροδυναµική θεωρία του Brännstrom προκαλείται η πολφική διέγερση 

και εκλύεται ο οδοντικός πόνος.  

Ο αριθµός των οδοντινοσωληναρίων ανά τετραγωνικό χιλιοστό οδοντίνης 

αυξάνεται, όσο πλησιάζουµε προς τον πολφό. Ο αριθµός αυτός για το πολφικό 

τριτηµόριο της οδοντίνης είναι 45.000 - 50.000/mm2, για το µέσο τριτηµόριο 25.000 

- 35.000 και για το αδαµαντινικό τριτηµόριο 15.000 - 20.000. Το ανάλογο συµβαίνει 

και µε την διάµετρο των οδοντινινοσωληναρίων. Τα οδοντινοσωληνάρια στο πολφικό 

τριτηµόριο της οδοντίνης έχουν διάµετρο 2-3 µm, στο µέσο τριτηµόριο 0,9-1,6 µm 

και κοντά στην αδαµαντινο-οδοντινική σύναψη 0,5-1,2 µm  (Εικ. 17). Λόγω της 

αύξησης του αριθµού και του εύρους των οδοντινοσωληναρίων σε περιοχές πλησίον 

του πολφού, αυξάνεται η διαπερατότητα της οδοντίνης και συνεπώς και η ένταση των 

ερεθισµάτων που φθάνουν στον πολφό σε κοιλότητες  µεγάλου βάθους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 17. Ο αριθµός, το µέγεθος και η διάµετρος των οδοντινοσωληναρίων 

ποικίλει µε το βάθος της οδοντίνης 



 

Το πρώτο στρώµα της πρωτογενούς οδοντίνης, που παράγεται κατά την 

έναρξη της διάπλασης του δοντιού, και το οποίο µετά την ολοκλήρωση της 

διάπλασης του δοντιού βρίσκεται στην περιφέρεια, κοντά την αδαµαντινο-οδοντινική 

σύναψη, ονοµάζεται επενδυτική οδοντίνη (mantle dentin) και έχει πάχος 5-30 µm 

(Eικ. 18). Η επενδυτική οδοντίνη δεν εµφανίζει τη σωληνωτή δοµή της υπόλοιπης 

οδοντίνης. Πρόκειται για στρώµα µε µικρότερη ενασβεστίωση από την υπόλοιπη 

οδοντίνη και µε οργανικό υπόστρωµα πλούσιο σε πρωτεογλυκάνες. 

 Το υπόλοιπο στρώµα, το οποίο και αποτελεί την κυρίως οδοντίνη ονοµάζεται 

περιπολφική (circumpulpal dentin). Η περιπολφική οδοντίνη ανάλογα µε την 

τοπογραφία της διακρίνεται στη µεσοσωληναριακή (intertubular dentin) και στην 

περισωληναριακή (peritubular dentin). Η  µεσοσωληναριακή οδοντίνη βρίσκεται 

µεταξύ των οδοντινοσωληναρίων (Eικ. 18). Η ποσότητα της εξαρτάται από την 

απόσταση της από τον πολφό κι είναι τόσο µικρότερη, όσο πλησιέστερα βρίσκεται 

στον πολφό. Το οδοντινικό υλικό που περιβάλλει τα οδοντινοσωληνάρια αναφέρεται 

ως περισωληναριακή οδοντίνη (Eικ. 18). Πρόκειται για υλικό µε σαφώς υψηλότερο 

βαθµό ενασβεστίωσης, συγκριτικά µε τη µεσοσωληναριακή οδοντίνη. Περιέχει 

αραιότερες ίνες κολλαγόνου που συνέχονται µε αυτές της µεσοσωληναριακής 

οδοντίνης. 

Τέλος, στην περιφέρεια του πολφού, µεταξύ της ενασβεστιωµένης οδοντίνης 

και των οδοντινοβλαστών του πολφού υπάρχει ένα στρώµα οργανικού υποστρώµατος 

οδοντίνης, µη ενασβεστιωµένο, πλούσιο κυρίως σε κολλαγόνο, το οποίο παράγεται 

από τους οδοντινοβλάστες και ονοµάζεται προοδοντίνη (predentin) (Eικ. 18). Το 

στρώµα προοδοντίνης ποικίλει σε πάχος και κυµαίνεται από 10 έως 30 µm.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 18. ∆οµή της οδοντίνης 

Η οδοντίνη κατά τη διάρκεια ζωής του δοντιού υφίσταται συνεχείς, δυναµικές 

αλλαγές, αντιδρώντας σε φυσιολογικά ή και παθολογικά ερεθίσµατα που δέχεται το 

δόντι. Κατά το λειτουργικό στάδιο της ζωής του δοντιού προκαλείται συνεχής 

εναπόθεση οδοντίνης, µε αποτέλεσµα να  µειώνεται σταδιακά το εύρος του αυλού 

των οδοντινοσωληναρίων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της διαπερατότητας 

της οδοντίνης µε την πάροδο της ηλικίας, µε όλες τις συνέπειες που αυτό δηµιουργεί.  

Επίσης, πολλές φορές, κατά την επίδραση ήπιων βλαπτικών ερεθισµάτων (π.χ. χρόνια 

τερηδόνα, αποτριβή, διάβρωση) παρατηρείται µια συνεχής εναπόθεση µεταλλικών 

ιόντων στην οδοντίνη, προκαλώντας διαφοροποίηση της δοµής της και σχηµατισµό 

της  ονοµαζόµενης σκληρωτικής οδοντίνης (sclerotic dentin) (Εικ. 19). Τα 

χαρακτηριστικά της σκληρωτικής οδοντίνης, είναι: 

• Πλήρης ή µερικός αποκλεισµός των στοµίων των οδοντινοσωληναρίων µε 

κρυσταλλικές εναποθέσεις. 

• Ύπαρξη ενός επιφανειακού υπερενασβεστιωµένου στρώµατος. 

Αδαµαντινοοδοντινική ένωση 
Επενδυτική οδοντίνη 

Περισωληναριακή οδοντίνη 
Μεσοσωληναριακή οδοντίνη 

Οδοντινοβλάστης 

Οδοντινοβλάστική αποφυάδα 



• Σε κάποιες περιπτώσεις, παρουσία ενασβεστιωµένων µικροβίων µέσα στα 

οδοντινοσωληνάρια.  

• Μετουσίωση του κολλαγόνου 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 19. ∆οµή σκληρωτικής οδοντίνης (βέλη) 

 

2.4 Μορφολογικά γνωρίσµατα  

Τα µορφολογικά χαρακτηριστικά της οδοντίνης είναι δύο: α) οι αυξητικές 

γραµµές και β) τα µεσοσφαίρια αραιώµατα (interglobural dentin)  και η 

κοκκώδης στιβάδα. (granular layer ή Tomes layer) 

Οι αυξητικές γραµµές ή γραµµές του von Ebner, απεικονίζουν  την κατά 

στρώµατα εναπόθεση της πρωτογενούς οδοντίνης. ∆εν είναι βέβαιο κατά πόσο οι 

γραµµές αυτές αποτυπώνουν το στάδιο ανάπαυσης των οδοντινοβλαστών ή τις 

µεταβολικές διαταραχές του περιβάλλοντος. Η πιο εκσεσηµασµένη αυξητική γραµµή, 

που χωρίζει την οδοντίνη που σχηµατίστηκε κατά τη διάρκεια της εµβρυϊκής 

περιόδου απ' αυτήν της µετεµβρυϊκής περιόδου ονοµάζεται νεογνική γραµµή. 

Τα µεσοσφαίρια αραιώµατα αποτελούν περιοχές που απαντώνται στο 

περιφερικό τµήµα της περιπολφικής οδοντίνης, κυρίως στη µύλη, όπου η σύντηξη 

των αρχικών κρυστάλλων ενασβεστίωσης δεν είναι πλήρης (Εικ. 20). Τα 

οδοντινοσωληνάρια στις περιοχές αυτές έχουν ευρύτερο αυλό, λόγω του χαµηλού 



ρυθµού παραγωγής της περισωληναριακής οδοντίνης. Αντίστοιχες, περιοχές µε 

ατέλειες στη σύντηξη των πυρήνων ενασβεστίωσης απαντώνται και στην οδοντίνη 

της ρίζας του δοντιού κοντά στην οστεΐνη, οι οποίες αποκαλούνται κοκκώδης 

στιβάδα ή κοκκώδης στιβάδα του Tomes.  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 20. Μεσοσφαίρια αραιώµατα (βέλη) 

 

2.5 Αδαµαντινο-οδοντινική σύναψη 

Η αδαµαντινο-οδοντινική σύναψη αποτελεί  το εξωτερικό όριο της οδοντίνης 

στη µύλη των δοντιών. Πρόκειται για τη µεσόφαση του ενασβεστιωµένου 

υποστρώµατος της επενδυτικής οδοντίνης και του εσωτερικού στρώµατος της 

αδαµαντίνης, το οποίο αποτελείται από κρυστάλλους υδροξυαπατίτη οι οποίοι δεν 

εµφανίζουν τη µορφή πρισµάτων. Η συναρµογή των δύο αυτών σκληρών ιστών, 

διαφορετικής προέλευσης, σύνθεσης, ποσοστού ενασβεστίωσης και εποµένως 

διαφορετικής µηχανικής συµπεριφοράς, είναι µη επίπεδη και έχει σχήµα οδοντωτό 

(Εικ. 21). Αυτή η δοµή αποτελεί την ιδανική λειτουργική σύνθεση, προκειµένου να 

µην υποχωρήσει η αδαµατινο-οδοντινική σύναψη κατά την άσκηση των µασητικών 

φορτίων.  

 



 

 

Εικόνα 21. Η αδαµαντινο-οδοντινική σύναψη είναι µη επίπεδη (βέλη) 


