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Κύρια πεδία εφαρμογής
του XPulse®

Χειρουργική χωρίς initiation, 
χωρίς carbonization

Ενδοδοντικές θεραπείες

Περιεμφυτευματικές και 
περιοδοντικές θεραπείες

Photobiomodulation

Λεύκανση – αισθητική 

Φωτοθερμική θεραπεία, 
EmunDo®

Θεραπεία περιοδοντίτιδας

Θεραπεία περιεμφυτευματίτιδας

Υψηλά ποσοστά μικροβιοκτονίας

Εξαλείφει την φλεγμονή, μειώνει τους 
θυλάκους, βελτιώνει την πρόσφυση

Χωρίς αναισθησία και αντιβιοτικά

Χωρίς την ανάγκη χειρουργείου
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Η Κροταφογναθική Διάρθρωση (ΚΓΔ), όπως 
και οι λοιπές αρθρώσεις, είναι ταγμένη, με-
ταξύ άλλων, στην αντιρρόπηση μηχανικών 
φορτίων τα οποία επιβαρύνουν τη μοριακή 
δομή της είτε επειδή είναι εξεσημασμένα είτε 
εξαιτίας συστηματικών παθήσεων. Ο κ. Βύ-
ρων Δρούκας, Καθηγητής ΕΚΠΑ, εξηγεί 
πώς η συνεχής μηχανική υπερφόρτιση των 
ΚΓΔ μακροπρόθεσμα δημιουργεί παθολογι-
κές καταστάσεις, εφόσον η εγγενής επουλω-
τική ικανότητα των αρθρώσεων αυτών εξα-
σθενεί.                                         Σελ. 4-8

Καθώς αρκετές μικρές εταιρείες κλείνουν 
ήδη υπάρχουν 70 τύποι εμφυτευμάτων που 
σταμάτησαν λόγω παύσης λειτουργίας της 
εταιρείας κατασκευής τους, ενώ κάποια 
από τα αρχικά μοντέλα σταμάτησαν γιατί 
κυκλοφόρησαν νέα. Τα εμφυτεύματα αυτά 
ορίζονται ως ορφανά εμφυτεύματα και ο 
οδοντίατρος κ. Χρήστος Κωνσταντινί-
δης εξηγεί γιατί καθίσταται σημαντική η 
παράμετρος της εγκυρότητας της εταιρείας 
που παράγει τα εμφυτεύματα που τοποθε-
τούμε, ώστε να μην δημιουργηθούν εμφυ-
τεύματα που στο μέλλον θα έχουν δυσκολία 
ή αδυναμία παρέμβασης ή αντικατάστασης 
της αποκατάστασής τους.      Σελ. 16-18

Παρά την πρόβλεψη για μείωση του ποσοστού 
των ασθενών με ολική νωδότητα, οι κινητές 
αποκαταστάσεις αναμένεται να παραμείνουν 
μέρος της οδοντιατρικής κλινικής πράξης 
για το άμεσο μέλλον. Ο κ. Κωνσταντίνος 
Ηλιόπουλος, Τεχνολόγος Οδοντοτεχνικός 
και ο κ.  Μιχάλης Πάτρας, Προσθετολόγος 
εξηγούν γιατί η επιτυχής έκβαση ενός τέτοιου 
εγχειρήματος περιλαμβάνει παραμέτρους που 
σχετίζονται με την ακριβή εφαρμογή των κλι-
νικών σταδίων, τη συμμετοχή του ασθενούς 
στη λήψη των αποφάσεων για την τελική μορ-
φή της αποκατάστασης, καθώς και την ποιοτι-
κή εργαστηριακή υποστήριξη.     Σελ. 26-27

Προσεγγίσεις βασισμένες σε αποδεικτικά στοιχεία 
για τη διαχείριση των τερηδονικών βλαβών

και της δευτερογενούς τερηδόνας σε ενήλικες
Η οδοντική τερηδόνα σήμερα θεωρείται ως μια χρόνια, μη μεταδοτική 
ασθένεια, που προκαλείται από το οδοντικό βιοϋμένιο κάτω από τη 
συχνή έκθεση σε ζυμώσιμους υδατάνθρακες στη διατροφή και από την 
επίδραση βιολογικών, συμπεριφορικών, περιβαλλοντικών και ψυχοκοι-
νωνικών παραγόντων.

Ο κ. Χρήστος Ραχιώτης, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθη-

νών, γράφει για τα κύρια συμπεράσματα και τις συστάσεις, ιδιαίτερα 
εκείνα που αναφέρονται στη διαχείριση της τερηδόνας σε ενήλικες, 
όπως αυτά προέκυψαν από κοινή ανάλυση του Ευρωπαϊκού Οργανι-
σμού για την Έρευνα της Τερηδόνας, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 
για τη Συντηρητική Οδοντιατρική και της Γερμανικής Ομοσπονδίας 
Επεμβατικής Οδοντιατρικής.                                                 Σελ. 14-15
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ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ
• Είναι καλό να γνωρίζω ποιος πραγματικά είμαι και που 

φτάνουν τα όρια μου.

• Με τον φιλοσοφικό στοχασμό ως εργαλείο θα μπορούσαμε 
ίσως να φωτίσουμε αλλά και να επιμεληθούμε τις αθέατες 
πλευρές του εαυτού μας. 

• Μας το έχουν τονίσει αιώνες τώρα, «της ψυχής επιμελείσθαι», 
αλλά δεν είναι πάντα εύκολο. 

• Πρόκειται για μια μάλλον μοναχική, οδυνηρή αλλά συνάμα 
λυτρωτική πορεία. 

• Τι είναι άραγε χειρότερο η άγνοια ή η άγνοια της άγνοιας;

• Είναι ενδιαφέρον αλλά και επικίνδυνο να νομίζω ότι γνωρίζω 
κάτι που δεν γνωρίζω.

• Οι Kruger και Dunning περιέγραψαν πειστικά τη γνωστική 
διαταραχή της ψευδαίσθησης ανωτερότητας που έκτοτε φέρει 
το όνομά τους. 

• Μέσω μιας επαγωγικής μάλλον συλλογιστικής θα λέγαμε 
πως η βουλιμική ανάγκη διαρκούς επιβεβαίωσης, ενδέχεται 
να διευκολύνει τη σταθερή ολίσθηση προς την πλάνη μιας 
παντογνωσίας.

• Υποτασσόμενοι στις επιταγές μιας ισχυρής επιθυμίας 
για επικράτηση και αδυνατούντες να προσδιορίσουμε τα 
πραγματικά μας όρια, θέτουμε εαυτόν και αλλήλους σε ζώνη 
κινδύνου.

• Γιατί η άσκηση ενός εκπαιδευτικού λειτουργήματος αν και 
φορέας ηθικής ολοκλήρωσης, μπορεί εύκολα να μετατραπεί 
σε εργαλείο αθέμιτης εφαρμογής μιας εξουσίας με σκοπό την 
υποκατάσταση ετερογενών ψυχικών και συναισθηματικών 
αναγκών.

• Είναι προφανές ότι οι γνώσεις από μόνες τους δεν επαρκούν.

• Ο απεγκλωβισμός από τη φαντασίωση της υπεροχής ίσως 
είναι ένα βήμα αλλά χρειάζονται πολλά ακόμα.

• Γνῶθι σαυτόν!

Kruger, J., & Dunning, D. (1999). Unskilled and unaware of it: How 
difficulties in recognizing one's own incompetence lead to inflated self-
assessments. Journal of Personality and Social Psychology, 77(6), 1121–
1134. https://doi.org/10.1037/0022-3514.77.6.1121

Narciso Caravaggio 1597-1599

Επαμεινώνδας 
Κατσούλας 
Πρόεδρος 
Οδοντιατρικού 
Συλλόγου Κορινθίας

Η επιβολή των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπι-

ση της εξάπλωσης της COVID-19, μας υποχρέωσε να 

αναβάλουμε προγραμματισμένες επιστημονικές εκδηλώσεις μας.

Κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης αυτής χρονικής περιόδου 

εκτός από την υστέρηση σε επιστημονικές εκδηλώσεις, στερη-

θήκαμε και την ανθρώπινη επαφή μεταξύ μας.

Καμία διαδικτυακή παρακολούθηση δεν μπορεί να υποκαταστή-

σει το θερμό επικοινωνιακό κλίμα που επικρατεί σε μια «ζωντα-

νή» ημερίδα, ούτε την αμεσότητα στη σχέση εισηγητή και συμ-

μετεχόντων.

Σε όλη αυτή την περίοδο της πανδημίας ο Οδοντιατρικός Κό-

σμος έδωσε τη δική του μάχη και την κέρδισε. Η πανδημία 

ήταν για μας μια πρόκληση να αποδείξουμε ότι είμαστε ένας 

υπεύθυνος Ιατρικός Κλάδος που μπορεί να διαχειρίζεται δύσκο-

λες καταστάσεις, να ανταπεξέρχεται και να συμβάλλει ουσιαστι-

κά στην αντιμετώπισή τους. Στην πρόκληση αυτή ανταποκρι-

θήκαμε με επιτυχία, κερδίζοντας την εκτίμηση και το σεβασμό 

της κοινωνίας.

Αρχικά αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα της έλ-

λειψης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

που καθιστούσε δύσκολη και για ένα χρονικό 

διάστημα αδύνατη την άσκηση του λειτουργή-

ματός μας, περιοριζόμενοι στην αντιμετώπιση 

μόνο επειγουσών περιπτώσεων στα ιατρεία μας.

Στη συνέχεια προμηθευτήκαμε τα δυσεύρετα 

αυτά ΜΑΠ υπερτιμολογημένα και σε ορισμέ-

νες περιπτώσεις σε συνθήκες αισχροκέρδειας 

και μαυραγοριτισμού. Μετά από δική μας πίεση 

προς το Υπουργείο Υγείας, εμβολιαστήκαμε 

κατά προτεραιότητα μαζί με όλο τον Ιατρικό 

κόσμο.

Οι Οδοντίατροι, χωρίς ουσιαστική βοήθεια από 

την Πολιτεία, σταθήκαμε όρθιοι και μάχιμοι 

προσφέροντας ασφαλείς υπηρεσίες στοματικής 

υγείας στους ασθενείς μας. Καλύψαμε στα οδο-

ντιατρεία μας την χρόνια ανυπαρξία παροχής 

Οδοντιατρικής φροντίδας από τις κρατικές δο-

μές στο κοινωνικό σύνολο της χώρας.

Θωρακιστήκαμε απέναντι στον κίνδυνο μετάδοσης του κορω-

νοϊού, τηρώντας όλα τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα. Με πλήρη 

συνείδηση, ότι είμαστε ο πλέον εκτεθειμένος ιατρικός κλάδος 

στον κίνδυνο να νοσήσουμε, συνεχίζουμε με προσεκτικά βήματα 

σε ένα αβέβαιο μέλλον. 

Παίζοντας κρυφτό με τον ιό έχουμε την ελπίδα ότι κάποια μέρα 

θα φωνάξουμε: 

«φτου ξελευτερία για όλους»

Πανδημία COVID-19
Μια πρόκληση για τον οδοντιατρικό 

κόσμο

Καμία διαδικτυακή 

παρακολούθηση 

δεν μπορεί να 

υποκαταστήσει το 

θερμό επικοινωνιακό 

κλίμα που επικρατεί 

σε μια «ζωντανή» 

ημερίδα, ούτε την 

αμεσότητα στη 

σχέση εισηγητή και 

συμμετεχόντων.

~
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ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΣ – ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΩΣΙΣ
Η συχνότερη εκφυλιστική νόσος της Κροταφογναθικής Διάρθρωσης

Οστεοαρθρίτις vs Οστεοάρθρωσης

Οι εκφυλιστικές παθήσεις των αρθρώσεων 
είναι γνωστές από πολύ παλιά. Εντοπίστη-
καν και περιγράφτηκαν στους σπονδύλους 
ουράς δεινοσαύρων, καθώς και σε σκελετικά 
υπολείμματα ανθρώπων του Νεάντερνταλ και 
Αιγυπτιακές μούμιες.

Αναφορικά με την ορολογία των εκφυλι-
στικών παθήσεων των ΚΓΔ, δεν υφίσταται 
ομοφωνία.

Οι υποστηρικτές της άποψης ότι απου-
σιάζουν φλεγμονώδη στοιχεία ή υπάρχουν 
ελάχιστα, προτείνουν τον όρο «εκφυλιστική 
αρθροπάθεια» ή «οστεοάρθρωση».

Αντιθέτως, άλλοι προτείνουν τον όρο 
«οστεοαρθρίτις», στηριζόμενοι σε αποδεικτι-
κά στοιχεία ύπαρξης φλεγμονής.

Στην ιατρική βιβλιογραφία, ο όρος «οστεο-
αρθρίτις» είναι ο πλέον συνήθης (εσφαλμένα, 
όμως, γιατί υποδηλώνει μία συμφυή φλεγμο-
νώδη εξέλιξη).

Στην οδοντιατρική βιβλιογραφία, προτείνο-
νται και οι δύο όροι. Ο όρος «οστεοαρθρίτις», 
για τις περιπτώσεις με κλινικά συμπτώματα, 
ενώ ο όρος «οστεοάρθρωσις», για συμπτωμα-
τικές καταστάσεις2,3.

Επιδημιολογία και ΟΑ

Επιδημιολογικές έρευνες της δεκαετίας του 
’60, στη Βρετανία, Αμερική και Καναδά, εμ-
φάνισαν υψηλά ποσοστά αρθρίτιδας σε μία ή 
περισσότερες αρθρώσεις.

Στη Βρετανία, 50% των ενηλίκων που εξε-
τάστηκαν, ενώ στην Αμερική και τον Καναδά 
40 και 60 εκ., αντίστοιχα, εμφάνιζαν ΟΑ. Το 
1/3 εξ αυτών χρειάστηκε ιατρική παρακολού-
θηση.

Η ΟΑ σχετίζεται άμεσα με την ηλικία. Χα-
ρακτηριστικά ευρήματα της σχέσης αυτής 
είναι ότι, άτομα ηλικίας κάτω των 35 ετών, 
εμφάνιζαν ακτινογραφικά ευρήματα στα δά-
κτυλα σε ποσοστό λιγότερο του 5%.

Αντιθέτως, στις ηλικίες μεταξύ 65 και 47 
ετών, το ποσοστό έφθανε στο 70%, ενώ στις 
ηλικίες άνω των 75, έφθανε μέχρι και 90%. 
Οι έρευνες αυτές πραγματοποιήθηκαν στην 
Αμερική.

Ανάλογη έρευνα στην Ολλανδία, κατέδειξε 
ότι, ακτινογραφικά ευρήματα ΟΑ στα γόνα-
τα, παρουσίαζε ποσοστό 22% των ανδρών 
και 44% των γυναικών ηλικίας άνω των 75 
ετών4.

Σε πορίσματα αυτοψιών, διαπιστώθηκε ότι, 
η συχνότητα των παθολογοανατομικών ευρη-
μάτων συνεπεία ΟΑ, ήταν ευθέως ανάλογη με 
την ηλικία, προσβάλλοντας διάφορες αρθρώ-
σεις, μεταξύ των οποίων και τις ΚΓΔ.

Συχνότερα προσβάλλονται οι γυναίκες σε 
σχέση με τους άνδρες. Η διαφορά όμως αυτή 
δεν είναι ορατή πριν από την ηλικία των 50 
ετών3.

Σύγχρονες έρευνες5 δεν τεκμηρίωσαν 
επαρκώς τη σχέση ηλικίας με παθολογικές 
μεταβολές στη δομή της άρθρωσης και της 
λειτουργίας της να σχετίζονται με εκφυλιστι-
κές αρθρίτιδες, συμπεριλαμβανομένης και 
της ΟΑ.

Πάραυτα, παραμένει η προσδοκία ότι νέες 
διαγνωστικές τεχνικές θα επιτρέψουν στους 
ερευνητές να εξετάσουν τις ΚΓΔ σε μορικό 
επίπεδο.

Θα είναι σημαντικό να διακριβώσουμε τις 
παθολογικές καταστάσεις από τις φυσιολογι-
κές διαδικασίες, με την πρόοδο της ηλικίας.

Ειδικότερα, για την ΚΓΔ, τα ερευνητικά και 
επιδημιολογικά δεδομένα έχουν ως εξής: 

Σε 80 ασυμπτωματικά άτομα, 44% βρέθη-
καν αλλοιώσεις6.

Σε 1573 ασθενείς7 με δυσλειτουργία, δια-
γνώστηκε ΟΑ σε ποσοστό 8%.

Το ίδιο περίπου ποσοστό 9% με ΟΑ των 
ΚΓΔ, διαπιστώθηκε σε 350 ασθενείς που 
προσήλθαν στην κλινική Φυσιολογίας του 
Στοματογναθικού Συστήματος της Οδο-
ντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του 
Göteborg8, ενώ στην ίδια κλινική, σε ασθε-
νείς με δυσλειτουργία του ΣΣ, η διακύμανση 
της ΟΑ ήταν από 8-18%9. Όπως ήδη ανα-
φέρθηκε το χαρακτηριστικότερο κλινικό εύ-
ρημα της ΟΑ της ΚΓΔ, είναι η δημιουργία 
ερπυστικών ήχων.

Σχετική επιδημιολογική έρευνα σε πληθυ-
σμιακό δείγμα 1069 εργατών σε ναυπηγείο 
της Νότιας Σουηδίας, αποκάλυψε την ύπαρξη 
κλινικών σημείων ΟΑ, σε ποσοστό 24%10. 

Το ποσοστό της έρευνας συμφωνεί με υλι-
κό αυτοψιών σε 102 άτομα, ηλικίας 20-95 
ετών, στα οποία διαπιστώθηκαν ανάλογες 
μακροσκοπικές βλάβες11.  

Σε ανάλογη έρευνα12, βρέθηκαν οστεοαρ-
θωσικές βλάβες στην ΚΓΔ, σε ποσοστό 38%, 
συμπεριλαμβανομένου και ποσοστού 25%, 
με διάτρηση του διαρθρίου δίσκου, σε ομάδα 
ατόμων ελαφρώς μεγαλύτερης ηλικίας.

Παθογένεια

Ο μηχανισμός πρόκλησης των εκφυλιστικών 
μεταβολών στα ανατομικά μόρια των ΚΓΔ, 
έχει μελετηθεί επισταμένως, χωρίς όμως να 
είναι απόλυτα ξεκαθαρισμένη, η αιτιοπαθογέ-
νεια της νόσου.

Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι οι αλλοιώσεις 
ξεκινούν από τις αρθρικές επιφάνειες ή επι-
συμβαίνουν ταυτόχρονα και σε αυτές και στον 
οστίτη ιστό, με την ίδια περίπου συχνότητα 

στην κροταφική γλήνη και στον κόνδυλο σε 
διαφορετική χρονική περίοδο. Ο Radin14 και 
συνεργάτες, υποστηρίζουν ότι η επαναλαμ-
βανόμενη άσκηση φορτίου, δευτερογενώς, 
προκαλεί μικροκατάγματα στον σπογγώδη 
οστίτη ιστό, που βρίσκεται κάτω από τον 
χόνδρο της αρθρικής επιφάνειας, δημιουρ-
γώντας οστικούς πόρους και οστική ακαμψία.

Άλλοι υποστηρίζουν ότι ο πρώτος ιστός 
που προσβάλλεται, είναι ο υάλινος χόνδρος, 
του οποίου η αρθρική επιφάνεια υφίσταται 
θρυμματισμό των κολλαγόνων ινών και άλ-
λων συστατικών του χόνδρινου ιστού, οδη-
γώντας σε μία κατάσταση γνωστή ως «ινιδι-
σμός» που σημαίνει διάσπαση των κύριων 
συστατικών του χόνδου και απελευθέρωση 
μεγάλων ποσοτήτων παραγώγων τους, τα 
οποία δεν μπορούν να απορροφηθούν από 
την αρθρική μεμβράνη, οδηγώντας σε φλεγ-
μονώδη αντίδραση και δημιουργία αρθροθυ-
λακίτιδας, η οποία είναι δυνατόν να προκαλέ-
σει πόνο στον ασθενή.

Είναι επίσης δυνατόν, ο πόνος να προκλη-
θεί από την επίδραση μηχανικών και χημικών 
ερεθισμάτων3.

Η αλλαγή λειτουργίας των ΚΓΔ, λόγω αυ-
ξημένου φορτίου, οδηγεί σε ανάπλαση των 
ιστών, λόγω αύξησης της σύνθεσης και πα-
ραγωγής των συστατικών των ιστών και εκ-
κρίσεις των πρωτεογλυκανών.

Η ανάπλαση επισυμβαίνει κυρίως στην 
πίσω μοίρα του προσθίου αρθρικού φύματος, 
καθώς και στον πρόσθιο πόλο του κονδύλου, 
επειδή οι εν λόγω περιοχές δέχονται μεγαλύ-
τερα φορτία15.

Η αναπλαστική αυτή διαδικασία δεν συ-
μπεριλαμβάνει τον διάρθριο δίσκο ο οποίος 
συχνά προσβάλλεται πρώτος από την ΟΑ12. 

Η επιβάρυνση του διάρθριου δίσκου με 
αυξανόμενο φορτίο, δυνατόν να οδηγήσει 
σε λέπτυνση του δίσκου, κυτταρική νέκρω-

ση και τέλος, σε διάτρηση, δημιουργώντας 
προδιαθεσικό έδαφος για τη δημιουργία ΟΑ.

Γενικώς, η αναπλαστική ικανότητα των 
ιστών οδηγεί, μακροσκοπικά, σε αλλαγές του 
σχήματος της άρθρωσης, οι οποίες διαγιγνώ-
σκονται ως ακτινογραφικά ευρήματα.

Τα χαρακτηριστικά της ΟΑ της ΚΓΔ

Η κλινική σημειολογία της ΟΑ της ΚΓΔ, 
είναι πλέον συνήθης σε ηλικιωμένα άτομα. 
Όπως αναφέρθηκε, χαρακτηριστικό κλινικό 
εύρημα είναι οι ερπυστικοί ήχοι, αυξανόμενοι 
με την πρόοδο της ηλικίας.

Χαρακτηρίζεται από αργές, προοδευτικές 
και ασύμμετρες παθολογικές διαδικασίες5 οι 
οποίες οδηγούν σε καταστροφή ιστών. 

Ορισμένες εκφυλιστικές καταστάσεις όπως 
η ιδιοπαθής απορρόφηση του κονδύλου, εξε-
λίσσονται τάχιστα σε νεαρούς ασθενείς.

Ίσως, επίσης, να συμβαίνουν αμφότερα, 
δηλαδή μια υψηλή παθολογική οντότητα ή 
ΟΑ σε ιδιαιτέρως ευαίσθητα άτομα.

Κλινικώς, τα άτομα που πάσχουν από ΟΑ, 
βιώνουν πόνο διαφορετικής εντάσεως, κατά 
περίπτωση, περιορισμένη κινητικότητα της 
κάτω γνάθου και ερπυστικούς ήχους.

Μηχανικά φορτία και βιολογικοί 
παράγοντες

Υπάρχουν τουλάχιστον δύο μηχανισμοί, 
μέσω των οποίων τα μηχανικά φορτία μπο-
ρούν να προκαλέσουν μοριακές μεταβολές, 
οι οποίες δυνατόν να επιτείνουν τις εκφυλι-
στικές διαδικασίες.

1ον. Μηχανικά φορτία μπορούν να προ-
καλέσουν έντονη μορική αντίδραση και σο-
βαρές μοριακές βλάβες στο αρθρικό υγρό, 
καθώς και κυτταρικές μεταβολές που τελικά 
οδηγούν σε εκφυλισμό της άρθρωσης.

2ον. Μηχανικά φορτία δυνατόν να δι-
εγείρουν αισθητικές νευρικές απολήξεις 
εγκατεστημένες στην περιοχή των ΚΓΔ, με 
αποτέλεσμα την απελευθέρωση νευροπεπτι-
δίων και άλλες μοριακές δομές (π.χ. Νιτρικό 
οξείδιο), οδηγώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο σε 
νευρογενή φλεγμονή.

Νευροπεπτίδια και ΟΑ της ΚΓΔ

Ο εγκέφαλος, μη διαθέτοντας νευρικές απο-
λήξεις, δεν αλγεί.

Ένα μόνο νεύρο, το τρίδυμο (V εγκεφαλική 
συζυγία), διακλαδίζεται μέσα στην εγκεφαλι-
κή μάζα, μέσω του αγγειονευρώδους συμπα-
θητικού και παρασυμπαθητικού πλέγματος.

Συνέχεια στη σελίδα 6

Βύρων Δρούκας
Καθηγητής ΕΚΠΑ

εξαιτίας της απώλειας της προσαρμο-
στικότητάς τους σε υπέρμετρα φορτία 
από ένα όριο και μετά, είτε για άλλες 
αιτίες.
Συστηματικοί παράγοντες, π.χ. ρευμα-
τειδής αρθρίτις, οστεοαρθρίτις (ΟΑ) 
στην ΚΓΔ, μέσω παθογενετικών μηχα-
νισμών δρουν στην μοριακή δομή της 
άρθρωσης.
Τούτο καθίσταται δυνατόν με τη δρά-
ση της ιντερλευκίνης 1β (ΙL-1β), καθώς 
και άλλων παραγόντων.

Η αρνητική επίδραση των συστηματι-
κών παραγόντων στην μοριακή δομή 
της άρθρωσης, ενεργοποιείται πιθα-
νώς από τα μηχανικά φορτία.
Η ερμηνεία επιμέρους παραγόντων 
που επεισέρχονται στην αιτιοπαθογέ-
νεια της ΟΑ, δεν είναι απολύτως ξεκά-
θαρη.
Ενδεχομένως, παράγοντες όπως η 
κληρονομικότητα, το φύλο, η διατρο-
φή κλπ., αποτελούν παράγοντες πρό-
κλησης1.

Η Κροταφογναθική διάρθρωση (ΚΓΔ), 
όπως και οι λοιπές αρθρώσεις, είναι 
ταγμένη, μεταξύ άλλων, στην αντιρ-
ρόπηση μηχανικών φορτίων τα οποία 
επιβαρύνουν τη μοριακή δομή της, 
είτε επειδή είναι εξεσημασμένα, είτε εξ 
αιτίας συστηματικών παθήσεων.
Η συνεχής μηχανική υπερφόρτιση 
των ΚΓΔ, μακροπρόθεσμα δημιουρ-
γεί παθολογικές καταστάσεις, εφόσον 
η εγγενής επουλωτική ικανότητα των 
αρθρώσεων αυτών εξασθενεί, είτε 
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Κάθε λοιπόν αίσθηση πόνου στον εγκέ-
φαλο ή στην εξωκρανιακή μοίρα του προσώ-
που, αποδίδεται στο τρίδυμο.

Στον περιαγγειακό χώρο, από τις αισθητι-
κές νευρικές απολήξεις του τριδύμου, εκκρί-
νονται πεπτίδια, όπως η ουσία Ρ, η νευρο-
κινίνη και το πεπτίδιο που σχηματίζεται από 
το γονίδιο της καλτσιτονίνης (CGRP)16. Οι 
ουσίες αυτές έχουν αγγειοδιασταλτική δράση 
στον τόνο των αγγείων, όπως επίσης και στο 
ενδοθήλιο, προκαλώντας εξαγγείωση πλά-
σματος και πρωτεϊνών. Η κατάσταση αυτή 
ονομάζεται νευρογενής φλεγμονή και μαζί με 
τις συνακόλουθες βιοχημικές αλλαγές, συμ-
μετέχουν στην αιτιοπαθογένεια και εκδήλω-
ση του πόνου16.

Τα νευροπεπτίδια, απελευθερούμενα από 
τις τελικές νευρικές απολήξεις που καλύπτουν 
την ευρύτερη περιοχή της ΚΓΔ, προέρχονται 
από το γασσέρειο γάγγλιο του τριδύμου.

Πιστεύεται ότι τα μηχανικά ερεθίσματα επί 
των νευρικών απολήξεων, σε συνδυασμό με 
την τρισδιάστατη κίνηση που επιτελεί η ΚΓΔ 
στο χώρο, στα τρία αναφορικά επίπεδα, οδη-
γούν στην απελευθέρωση των νεροπεπτιδίων 
και την πρόκληση φλεγμονής ως μία αντίδρα-
ση ιστών.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, οι εν λόγω 
μηχανισμοί είναι σημαντικοί για την κανονική 
προσαρμογή των αρθρικών ιστών.

Αντιθέτως, υπό παθολογικές καταστάσεις, 
η απελευθέρωση νευροπεπτιδίων προκαλεί 
εξεσημασμένο εκφυλισμό των ιστών, με επα-
κόλουθο φλεγμονή και πόνο.

Οκυτοκίνες και ΟΑ της ΚΓΔ

Πρόκειται για εξαιρετικώς επιβλαβή πεπτίδια 
που παράγονται από κύτταρα (μερικά) των αρ-
θρικών ιστών της ΚΓΔ.

Απελευθερώνονται από τη διέγερση κυττά-
ρων και διαχέονται διαμέσου ιστών της πε-
ριοχής ή του αρθρικού υγρού, διεγείροντας 
τοπικά ομάδες κυττάρων.

Μέσω αυτών των μηχανισμών, τα κύττα-
ρα «δραστηριοποιούνται» σε σχετικά μεγάλη 
απόσταση.

Η ιντερλευκίνη 6 (IL-6) έχει εντοπιστεί στο 
αρθρικό υγρό και τους ιστούς, ληφθείσα από 
υγρό προσβεβλημένης ΚΓΔ.

Μαζί με IL-1β και TWF-α (πεπτίδια), δυ-

νατόν να συμμετέχουν στην πρόκληση ΟΑ, 
μέσω διαφόρων μηχανισμών, όπως στη διέ-
γερση, σύνθεση και ενεργοποίηση ενζύμων 
ή στη διέγερση των αισθητικών νευρικών 
απολήξεων, ή στη μεταβολή της κυτταρικής 
σύνθεσης κλπ.

Οιστρογόνα και ΟΑ της ΚΓΔ

Επιδημιολογικές μελέτες έδειξαν ότι, ορισμέ-
νες παθήσεις της ΚΓΔ, μεταξύ αυτών και η 
ΟΑ, δεσπόζουν στο γυναικείο πληθυσμό.

Η έρευνα επικεντρώθηκε στο ρόλο του 
ορμονικού παράγοντα, στην παθογένεια των 
εκφυλιστικών νόσων της ΚΓΔ.

Τα οιστρογόνα φαίνεται να επικρατούν σε 
αρκετές διαταραχές των ΚΓΔ και, ιδιαιτέρως 
ο πόνος στην προωτιαία περιοχή, είναι το 
πλέον σύνηθες σύμπτωμα.

Γυναίκες οι οποίες, μετά την κλιμακτήριο, 
έλαβαν για διαφόρους λόγους θεραπεία με οι-
στρογόνα, συνολικά 185mg ή περισσότερο, 
για ένα έτος, 1,8 περισσότερες φορές ανα-
ζήτησαν θεραπεία για διαταραχές της ΚΓΔ, 
σε σχέση με γυναίκες ευρισκόμενες επίσης 
σε κλιμακτηριακή φάση, οι οποίες δεν είχαν 
λάβει θεραπεία με οιστρογόνα17.

Εν τέλει, ο τρόπος και ο μηχανισμός επί-
δρασης των οιστρογόνων στην ΟΑ της ΚΓΔ, 
παραμένει άγνωστος.

Ο τρόπος δράσης των οιστρογόνων μέσω 
των υποδοχέων, λαμβάνει χώρα μέσω μιας 
ποικιλίας κυττάρων στους διαφόρους ιστούς.

Υποδοχείς των οιστρογόνων έχουν ανευ-
ρεθεί στους αρθρικούς ιστούς των ΚΓΔ18.

Η δίαιτα στην ΟΑ της ΚΓΔ

Μεταξύ των διαφόρων παραγόντων οι οποίοι 
ενέχονται στην πιθανή πρόκληση ΟΑ στην 
ΚΓΔ, εντάσσεται και η δίαιτα.

Τροφές οι οποίες απαιτούν εντατική μάση-
ση προκειμένου να λειοτριβηθούν, αυξάνουν 
τα μηχανικά φορτία που δέχονται οι ΚΓΔ. Ο 
πόνος που συχνά συνοδεύει την ΟΑ, οδηγεί 
κάποιους ασθενείς σε μαλακότερη δίαιτα. 

Σχετικές έρευνες υποστήριξαν ότι δίαιτα 
πλούσια σε Ω3 λιπαρά, ελαττώνει σημαντικά 
την ΟΑ, σε ημερήσιες δόσεις 2,6 έως 7,19.

Τα αποτελέσματα της δίαιτας με Ω3 λιπα-
ρά στη φλεγμονή, απαιτούν διάστημα 18-24 
εβδομάδων.

Περαιτέρω όμως, τα προκύπτοντα ωφέλη 

χάνονται μόλις σταματήσει η συγκεκριμένη 
δίαιτα.

Πάραυτα, η επίδραση των Ω3 λιπαρών 
στην παθογένεια της ΟΑ της ΚΓΔ, επί του 
παρόντος παραμένει άγνωστη.

Στηριζόμενος σε κλινικά δεδομένα αφορώ-
ντα άλλα είδη αρθρίτιδων, είναι αξιόλογο το 
να υποθέσουμε ότι η δίαιτα, η διατροφή γενι-
κώς, επηρεάζει προφανώς τη μοριακή δράση 
μηχανισμών που εμπλέκονται στην παθογέ-
νεια της πάθησης19.

Το ψυχολογικό stress
στην ΟΑ της ΚΓΔ

Πιστεύεται ότι το stress, σε μεγάλο αριθμό 
ατόμων, αποτελεί σημαντικό παράγοντα πα-
θήσεων της ΚΓΔ.

Παραλειτουργικές έξεις όπως ο βρυγμός 
και το τρίξιμο των δοντιών, ενδεχομένως, 
ενεργοποιούν σημαντικές βιολογικές ανταπο-
κρίσεις-αντιδράσεις, οι οποίες είναι σημαντι-
κές στη γένεση του πόνου που σχετίζεται με 
την ΟΑ της ΚΓΔ.

Το stress σε χρόνια βάση, ενεργοποιεί και 
επιτείνει τα συμπτώματα της ΟΑ στην ΚΓΔ 
και σε άλλες εκφυλιστικές παθήσεις είτε 
επαυξάνοντας τις παραλειτουργικές έξεις και 
δραστηριότητες, είτε διεγείροντας μηχανι-
σμούς μέσω των οποίων απελευθερώνονται 
επιβλαβείς βιοχημικές ουσίες.

Οι μελλοντική έρευνα θα πρέπει να διερ-
μηνεύσει τους μηχανισμούς μέσω των οποίων 
το stress ενέχεται στη διαδικασία γένεσης εκ-
φυλιστικών νόσων στην ΚΓΔ, καθώς επίσης 
και στη διακρίβωση των παραγόντων εκείνων 
οι οποίοι διακατέχουν και ευαισθητοποιούν 
ένα άτομο έναντι στο ψυχολογικό stress.

Υποκειμενικά συμπτώματα

Είναι παρόμοια με εκείνα που οφείλονται σε 
άλλους τύπους δυσλειτουργίας του Στοματο-
γναθικού συστήματος.
•  Πόνος ή ακαμψία στο πρόσωπο και τις γνά-

θους.
•  Πόνος κατά τη διάρκεια της μάσησης.
•  Πόνος κατά την ευρεία κατάσπαση της γνά-

θου.
•  Περιορισμός της κινητικότητας της κάτω 

γνάθου.
•  Ερπυστικοί ήχοι από τις ΚΓΔ.

Η τυχόν ανεύρεση παρομοίων συμπτωμά-

των από άλλες περιφερικές αρθρώσεις, απο-
τελεί σημαντικό στοιχείο που ενισχύει τον 
γενικότερο χαρακτήρα της νόσου.

Κλινικά ευρήματα

•  Ευαισθησία κατά την ψηλάφηση των μαση-
τήριων μυών.

•  Ευαισθησία κατά την ψηλάφηση των ΚΓΔ.
•  Ελάττωση των τιμών, κάτω του φυσιολογι-

κού, της κατάσπασης της κάτω γνάθου, κα-
θώς και των λοιπών λειτουργικών κινήσεων.
Τα συμπτώματα της ΟΑ των ΚΓΔ, εν αντι-

θέσει με εκείνα άλλων τύπων λειτουργικών 
διαταραχών του στοματογναθικού συστήμα-
τος, έχουν τις εξής αξιοσημείωτες διαφορές:
•  Τα συμπτώματα είναι συνήθως ετερόπλευ-

ρα.
•  Ο πόνος εντοπίζεται ενδαρθρικά, επιτεινό-

μενος κατά τη διάνοιξη του στόματος.
•  Τα συμπτώματα επιδεινώνονται κατά τη δι-

άρκεια της ημέρας.
•  Η παρουσία ερπυστικών ήχων είναι συνε-

χής.
•  Συχνά επίσης, παρατηρούνται ακτινογραφι-

κά ευρήματα.
Τα δύο τελευταία συμπτώματα ανευρίσκο-

νται σε προχωρημένα στάδια της νόσου.
Οι ερπυστικοί ήχοι είναι το χαρακτηριστι-

κότερο παθογνωμονικό στοιχείο της ΟΑ της 
ΚΓΔ.

Ακουστικώς, θυμίζουν τρίξιμο γυαλιών ή 
άμμου και γίνονται αντιληπτοί κατά τη διάρ-
κεια της κατάσπασης και των πλαγίων κινή-
σεων της κάτω γνάθου.

Κατά τον Rasmussen20, η ΟΑ της ΚΓΔ, δι-
αδράμει 3 στάδια και 6 φάσεις.

Το πρώτο, αφορά τη διαφορική διάγνωση 
από άλλους τύπους δυσλειτουργίας και είναι 
δυσδιάκριτο. Το δεύτερο, χαρακτηρίζεται 
από πόνο που εντοπίζεται ενδαρθρικά. Το 
τρίτο, χαρακτηρίζεται από ύφεση των συ-
μπτωμάτων.

Οι φάσεις έχουν ως εξής:3

Αρχικό:
1) Clicking
2) Περιοδικό κλείδωμα
3) Πόνος στην ΚΓΔ κατά την ανάσπαση
Ενδιάμεσο:
4) Πόνος κατά τη λειτουργία
5) Άλλα συμπτώματα εκτός πόνου
Τελικό:
6) Αποδρομή συμπτωμάτων   

Ακτινογραφικά ευρήματα

Ακτινογραφικώς, παρατηρείται παραμόρφω-
ση των δομικών στοιχείων της άρθρωσης και, 
συχνά, διάτρηση του δίσκου.

Τα ακτινογραφικά ευρήματα αποτελούν ση-
μαντικά παρακλινικά στοιχεία για τη διάγνω-
ση αν και, κατά τα πρώτα στάδια εμφάνισης 
της νόσου, ελλείπουν.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ακρόαση με 
στηθοσκόπιο των ΚΓΔ και η διαπίστωση εκ-
δήλωσης ερπυστικών ήχων, αποτελεί σαφή 
ένδειξη ΟΑ της ΚΓΔ.

Άλλα ευρήματα που συνηγορούν στην πα-
ρουσία της ΟΑ, είναι η ελάττωση του αρθρι-
κού διαστήματος, ενδεικτικό της απώλειας 
του διαρθρίου δίσκου ή της διάτρησής του, 
επιπέδωση των επιφανειών των κονδύλων 
(διάβρωση και σκλήρυνση των δομικών στοι-
χείων της άρθρωσης21.

Οι αρχικές βλάβες εντοπίζονται στον διάρ-
θριο χόνδρο, με σύγχρονες απεικονιστικές 
τεχνικές. (Εικ. 1 και 2)

Εργαστηριακά ευρήματα

Έχουν περιορισμένη αξία επειδή οι τιμές 
ανευρίσκονται φυσιολογικές συνήθως.

Συνέχεια από τη σελίδα 4

Εικ. 1: Υπολογιστική τομογραφία της ΚΓΔ, αμφοτερόπλευρα, ασθενούς 52 
ετών, με ΟΑ. Στην επιφάνεια των κονδύλων, φαίνονται διαβρωτικές εξεργα-
σίες και οστεόφυτα. Ανάλογες εκφυλιστικές εξεργασίες, φαίνονται και στην 
κροταφική γλήνη.

Εικ. 2: Υπολογιστική τομογραφία της ΚΓΔ, αμφοτερόπλευρα, ασθενούς 68 
ετών, με ΟΑ. Η ακτινογραφική εικόνα και τα ευρήματα είναι ανάλογα-πα-
ρόμοια με εκείνα της εικόνας 1, σε διαφορετική περίπου έκταση.
(Οι εικόνες αποτελούν μέρος του προσωπικού Αρχείου του Καθηγητού Β. Δρούκα). Συνέχεια στη σελίδα 8
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Η ταχύτητα καθίζησης των ερυθροκυττά-
ρων είναι συνήθως φυσιολογική με εξαίρεση 
τις οξείες φάσεις.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να 
ληφθούν από την εξέταση του αρθρικού 
υγρού, όπως σε άλλες αρθρώσεις.

Προκειμένου για την ΚΓΔ, η λήψη είναι 
δυσχερής και η ποσότητα του υγρού μικρή22. 

Η ανίχνευση του αριθμού των ερυθροκυτ-
τάρων στο αρθρικό υγρό της προσβεβλημέ-
νης ΚΓΔ από ΟΑ, αποκαλύπτει μικρή αύξηση 
του αριθμού που, στις περισσότερες περιπτώ-
σεις, κυμαίνεται κάτω από 2000 ανά ml.

Η μέση δε εκατοστιαία των πολυμορφοπύ-
ρηνων, συνήθως, δεν ξεπερνά το 38%21.

Διάγνωση

Με βάση τα προαναφερθέντα, η διάγνωση 
της ΟΑ των ΚΓΔ, βασίζεται στο ιστορικό, στα 
κλινικά και ακτινογραφικά ευρήματα και στα 
εργαστηριακά εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα.

Διαφορική διάγνωση

Η παρουσία ερπυστικών ήχων, από μόνη 
της, διαφοροδιαγιγνώσκει την ΟΑ από άλλες 
μυϊκού τύπου διαταραχές. Επίσης, οι ασθε-
νείς με ΟΑ της ΚΓΔ, διαφέρουν από άλλους 
με λειτουργικές διαταραχές του Στοματογνα-
θικού συστήματος και ως προς την ηλικία, 
αλλά όχι ως προς το φύλο, τα συμπτώματα, 
τη διάρκειά τους, την κεφαλαλγία ή συμπτώ-
ματα από άλλες αρθρώσεις.

Η διαφορική διάγνωση της οστεοαρθρώ-
σεως, της οστεοαρθρίτιδας και της αρθραλ-
γίας βασίζεται στα ακόλουθα διαγνωστικά 
κριτήρια.
-  Στην αρθραλγία, ο πόνος εντοπίζεται είτε 

αμφοτερόπλευρα και στις δύο ΚΓΔ, ή ετε-
ρόπλευρα. Εκλύεται, κατά την ψηλάφη-
ση, κατά τη μέγιστη κατάσπαση της κάτω 
γνάθου και κατά τη διάρκεια των πλαγίων 
λειτουργικών της κινήσεων. Οι ερπυστικοί 
ήχοι απουσιάζουν.

-  Στην οστεοαρθρίτιδα, ο πόνος είναι εντοπι-
σμένος και εκλύεται όπως στην αρθραλγία. 
Επιπλέον, υπάρχουν ερπυστικοί ήχοι, ενώ 
κατά την απεικόνιση των ΚΓΔ, παρατηρού-
νται διαβρωτικές και σκληρωτικές εξεργασί-
ες στον κόνδυλο και στο πρόσθιο αρθρικό 
φύμα, οστεόφυτα και επιπέδωση των αρθρι-
κών επιφανειών.

-  Στην οστεοάρθρωση, ελλείπει ο πόνος με 
τη μορφή αρθραλγίας, ενώ διαπιστώνεται η 
παρουσία ερπυστικών ήχων, καθώς και όλα 
τα ακτινογραφικά ευρήματα τα οποία ανευ-
ρίσκουμε στην οστεοαρθρίτιδα.
Η σωστή διαφορική διάγνωση των κατα-

στάσεων αυτών, προϋποθέτει τον αποκλει-
σμό πολυαρθρίτιδος, καθώς και των οξέων 
τραυματικών και φλεγμονωδών καταστάσεων 
των ΚΓΔ23.

Θεραπεία

Το θεραπευτικό πρωτόκολλο ξεκινά με την 
ενημέρωση του ασθενούς για τη φύση και 
τον χαρακτήρα της πάθησης, καθώς και τους 
τρόπους αντιμετώπισης.

Η καταστολή του πόνου κατέχει πρωτεύου-
σα θέση, με τη χρήση και χορήγηση αναλγη-
τικών και αντιφλεγμονωδών φαρμάκων.

Η ασπιρίνη, λόγω των γνωστών της ιδιοτή-
των, αποτελεί φάρμακο εκλογής, σε δόσεις 
που κυμαίνονται από 0,5-1gr ημερησίως. Σε 
περιπτώσεις χρόνιου και επίμονου πόνου, η 
ενδαρθρική χορήγηση στεροειδούς, σε συν-
δυασμό με ένα τοπικό αναισθητικό, έχει εξαί-
ρετα αποτελέσματα και στην καταστολή του 
πόνου και στη βελτίωση της λειτουργικότη-

τας της άρθρωσης.
Παράλληλα, επιφέρει ανάσχεση στην εξέ-

λιξη των ενδοαρθρικών διεργασιών, οι οποί-
ες παρατηρούνται ακτινογραφικώς, για τα 
επόμενα οκτώ χρόνια24.

Η χορήγηση υαλουρονικού νατρίου συνι-
στάται ως φάρμακο εκλογής, έχοντας λιγότε-
ρες παρενέργειες, συμβάλλοντας στη μείωση 
των υποκειμενικών συμπτωμάτων του ασθε-
νούς, όσον και των κλινικών σημείων24.

Κατά την άποψη του γράφοντος και μετά 
την καταστολή και παρέλευση της οξείας φά-
σεως, πρωταγωνιστική θέση στο θεραπευτικό 
πρωτόκολλο, κατέχει η φυσιοθεραπεία.

Η ανάπαυση γενικώς του Στοματογναθικού 
συστήματος, η εκούσια ακινητοποίηση της 
κάτω γνάθου, η μαλακή δίαιτα, η αποφυγή 
οριακών κινήσεων της κάτω γνάθου, οι μαλά-
ξεις και η εφαρμογή θεραπευτικών ασκήσεων 
για τους μύες της περιοχής, βελτιώνουν αι-
σθητά την εικόνα του ασθενούς και την πο-
ρεία της νόσου. Η διαθερμία, οι υπέρηχοι, η 
εφαρμογή TENS (Διαδερματικές Ηλεκτρικές 
Νευρικές Διεγέρσεις), συμβάλλουν καταλυτι-
κά στην καταστολή του πόνου και στην ελάτ-
τωση της μυϊκής ακαμψίας.

Η ορθολογική εφαρμογή της κινησιοθε-
ραπείας, αποβλέπει στην εύρυθμη επαναλει-
τουργία της ΚΓΔ, και των μυών ώστε, τελικά, 
να ανταποκρίνονται στα λειτουργικά τους 
καθήκοντα.

Αναφορικά με τα μηχανικά φορτία, τα 
οποία κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην αιτι-
οπαθογένεια της ΟΑ της ΚΓΔ, η συγκλεισια-
κή αποκατάσταση των ελλειπόντων δοντιών 
υποστήριξης, με τις ανάλογες κατά περίπτω-
ση προσθετικές εργασίες, κρίνεται ως ενέρ-
γεια επιβεβλημένη.

Δεν θα πρέπει να διαλάθουν της προσο-
χής μας οι περιπτώσεις ασθενών με νυχτερινό 
βρυγμό ή άλλων παραλειτουργικών έξεων.

Η κατασκευή και τοποθέτηση του κατάλ-
ληλου, κατά περίπτωση, ενδοστοματικού 
νάρθηκα είναι επίσης ενέργεια επιβεβλημένη, 
αποσκοπούσα στην ελάττωση του νυχτερινού 
βρυγμού ή άλλων παραλειτουργικών έξεων, 
μειώνοντας δραματικά τα μηχανικά φορτία τα 
οποία τελικώς έχουν ως αποδέκτη τις ΚΓΔ 
και τους τραυματισμούς των μαλακών και 
σκληρών ιστών της περιοχής24.

Σε εξαιρετικά επιλεγμένες περιπτώσεις, μη 
ανταπόκριση στα συντηρητικά μέσα θεραπεί-
ας, προτείνεται ως εναλλακτική λύση, η χει-
ρουργική θεραπεία με διαφορετικές τεχνικές:
• Κονδυλεκτομή
• Κονδυλοτομή
• Δισκεκτομή
• Επιδιόρθωση του διάρθριου δίσκου25.

Εκτιμώνται τα προκύπτοντα θεραπευτικά 
ωφέλη από τη χειρουργική παρέμβαση στις 
ΚΓΔ σε περιπτώσεις ΟΑ. Θα πρέπει και πάλι 
να επισημάνουμε ότι η εφαρμογή της πρέπει 
να γίνεται σε αυστηρά επιλεγμένες περιπτώ-
σεις και μετά από ενδελεχή ενημέρωση του 
ασθενούς σχετικά με τις πιθανές επιπλοκές.

Και πάλι, κατά την άποψη του γράφοντος, 
η χειρουργική της ΚΓΔ σε περιπτώσεις ΟΑ, 
ως μη αντιστρεπτή θεραπευτική τεχνική, δεν 
είναι αποδεκτή επειδή, «εν τοις πράγμασι», τα 
ωφέλη είναι μηδαμινά έναντι των επιπλοκών.

Πρόγνωση

Μακροπρόθεσμα, η εξέλιξη της ΟΑ των 
ΚΓΔ, είναι βραδεία και χαρακτηρίζεται από 
μακρές ασυμπτωματικές περιόδους.

Προϊόντος του χρόνου, η εξέλιξη της πά-
θησης δεν απαιτεί, αναγκαία, τη λήψη θερα-
πευτικών μέτρων.

Τα επώδυνα συμπτώματα διαρκούν για μία 
περίοδο μερικών ετών και, ακολούθως, εξα-
φανίζονται, αν και οι δομικές και λειτουργι-
κές διαταραχές παραμένουν26.

Συζήτηση

Οι ΚΓΔ, όπως και οι λοιπές αρθρώσεις του 
σώματος, προσβάλλονται από μία ευρεία ποι-
κιλία παθήσεων.

Οι προκύπτουσες παθολογοανατομικές 
μεταβολές επηρεάζουν αρνητικά την εύρυθ-
μη λειτουργία των αρθρώσεων, ανεξαρτήτως 
της τοπογραφικής και ανατομικής τους θέσε-
ως, καθ’ όμοιο τρόπο που επηρεάζεται μία 
περιφερική άρθρωση λόγω τραυματισμού ή 
φλεγμονής.

Προκειμένου για το Στοματογναθικό σύ-
στημα, οι παθολογικές διεργασίες στους 
ιστούς των ΚΓΔ, προκαλούν συμπτώματα πα-
ρόμοια με εκείνα που συναντάμε σε άλλες κα-
τηγορίες παθήσεων του εν λόγω συστήματος, 
π.χ. μυϊκού τύπου διαταραχές όπως πόνος, 
δυσανεξία, παθολογικοί ήχοι, περιορισμός 
ή αναστολή των λειτουργικών κινήσεων της 
κάτω γνάθου κλπ.

Δηλαδή, μία ενδεχόμενη μυϊκή υπερδρα-
στηριότητα των μυών του Στοματογναθικού 
συστήματος, λόγω παραλειτουργικών έξεων 
και ιδιαιτέρως του βρυγμού, να προκαλέσει 
χρόνιο τραυματισμό των ΚΓΔ.

Από το σύνολο των εκφυλιστικών και φλεγ-
μονωδών παθήσεων που προσβάλλουν τις 
ΚΓΔ, είτε πρωτογενώς είτε δευτεροπαθώς, 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ΟΑ, 
λόγω της ιδιαιτέρως μεγάλης συχνότητας σε 
σχέση με τις λοιπές φλεγμονώδεις παθήσεις, 
όπως η ρευματοειδής αρθρίτις, η χρονία νε-
ανική αρθρίτις, η αγκυλωτική σπονδυλίτις 
κλπ., και των οποίων η ταξινόμηση βασίζεται 
κυρίως στην συμπτωματολογία, στις επερχό-
μενες παθολογικές μεταβολές και στην αιτιο-
λογία εφόσον αυτή είναι γνωστή.

Η επιλογή του θέματος στηρίχθηκε κυρίως 
στη συχνότητα εμφάνισης της ΟΑ, σε σχέση 
με τις λοιπές σπονδυλοαρθροπάθειες, καθώς 
επίσης και στο χαρακτήρα του, ο οποίος επη-
ρεάζει την ποιότητα ζωής του ατόμου, όχι 
όμως την ακεραιότητά του.

Στην παράγραφο της εργασίας που ανα-
φέρεται στην παθογένεια της νόσου, αναλύ-
θηκαν διεξοδικά, οι πιθανοί παράγοντες οι 
οποίοι ενέχονται στη γένεση, πρόκληση και 
εκδήλωση της ΟΑ της ΚΓΔ.

Επισημάνθηκε επίσης η σπουδαιότητα του 
μηχανικού παράγοντα, με έμφαση τα φορτία 
τα οποία καθ’ οιονδήποτε τρόπο ασκούμενα 
στο Στοματογναθικό σύστημα, έχουν τελικό 
αποδέκτη τις ΚΓΔ.

Θα προσέθετα επίσης ότι, ανεξαρτήτως 
ηλικίας, η άσκηση υπέρμετρων μηχανικών 
φορτίων στις ΚΓΔ, τουλάχιστον επιφέρει 
σημειολογία συμβατή με οστεοάρθρωση, 
π.χ. λανθασμένα συγκλεισιακά σχήματα σε 
εκτεταμένες προσθετικές αποκαταστάσεις, 
είτε εδραζόμενες σε φυσικά δόντια, είτε σε 
εμφυτεύματα.

Επίσης, ορθοδοντικές παρεμβάσεις οι οποί-
ες δυνατόν να μεταβάλλουν τον συγκλεισιακό 
προγραμματισμό, με συνέπεια την αδυναμία 
των περιοδοντικών ιστών να αντιρροπήσουν 
τις παραφύσει δυνάμεις, άρα και μηχανικά 
φορτία, με τελικό αποδέκτη τις ΚΓΔ.

Οι ανωτέρω παρατηρήσεις, σε συνδυασμό 
με τα επιδημιολογικά δεδομένα που αφο-
ρούν την παθογένεια της ΟΑ, καταδεικνύουν 
ότι, ανεξαρτήτως ηλικίας ή, καθ’ οιονδήπο-
τε τρόπο, άσκηση υπέρμετρων μηχανικών 
φορτίων και, εν προκειμένω, μέσω οδοντι-
ατρικών επανορθωτικών αποκαταστάσεων, 
αποτελούν εν δυνάμει παράγοντες οι οποίοι 
δυνατόν να προκαλέσουν είτε οστεοαρθρίτι-
δα, είτε οστεοάρθρωση, η οποία είναι και η 
ηπιότερη εκδοχή της πάθησης.
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Πληθώρα θεραπευτικών προσεγγίσεων έ-
χουν προταθεί για την αντιμετώπιση πολλα-
πλών ουλικών υφιζήσεων.
Αρκετές από τις χειρουργικές τεχνικές που 
εφαρμόζονται πραγματοποιούνται συνδυ-
αστικά με μοσχεύματα μαλακών ιστών είτε 
αυτογενή όπως το υποεπιθηλιακό μόσχευ-
μα συνδετικού ιστού είτε αλλομοσχεύματα 
ή ξενομοσχεύματα από ακύτταρη δερματική 
μήτρα. Στη βιβλιογραφία, ποικίλες μελέτες 

συγκρίνουν τα κλινικά και αισθητικά αποτε-
λέσματα της χρήσης των δύο αυτών μοσχευ-
μάτων σε συνδυασμό με μυλικά μετατοπιζό-
μενο κρημνό με τεχνική «τούνελ» καθώς και 
τροποποιήσεις αυτής της τεχνικής.
Κάθε θεραπευτική προσέγγιση έχει πλεονε-
κτήματα και μειονεκτήματα και απαιτείται η 
ενδελεχής αξιολόγηση κάθε περιστατικού 
από τον θεράποντα ιατρό για την επιλογή της 
καταλληλότερης τεχνικής.

Αντιμετώπιση πολλαπλών ουλικών υφιζήσεων
 Σύγκριση της αποτελεσματικότητας της τροποποιημένης τεχνικής «τούνελ» (MCAT)

με υποεπιθηλιακό μόσχευμα συνδετικού ιστού ή με ακύτταρη δερματική μήτρα
στον ίδιο ασθενή

Η υφίζηση των ούλων ανήκει 
στα ουλοβλεννογόνια προβλήματα 
και χαρακτηρίζεται από την ακρορ-
ριζική μετατόπιση της παρυφής των 
ελευθέρων ούλων από την αδαμα-
ντινο-οστεϊνική ένωση, με αποτέλε-
σμα την έκθεση της ριζικής επιφά-
νειας στο στοματικό περιβάλλον1. 
Η οδοντινική υπερευαισθησία, ο 
αυξημένος κίνδυνος για δημιουρ-
γία τερηδονικών ή μη τερηδονικών 
βλαβών στη ριζική επιφάνεια, η 
δυσχέρεια επίτευξης βέλτιστης στο-
ματικής υγιεινής και το μειωμένο 
αισθητικό αποτέλεσμα αποτελούν 
μερικά επακόλουθά της2. Οι αιτιο-
λογικοί παράγοντες περιλαμβάνουν 
τους πρωτογενείς μορφογενετικούς 
όπως είναι η απουσία ή αποκάλυ-
ψη του παρειακού οστικού τοιχώ-
ματος3, και η παρουσία λεπτού 
φαινότυπου ούλων4 και τους δευτε-
ρογενείς μορφογενετικούς όπως η 
κακή στοματική υγιεινή που οδηγεί 
σε περιοδοντική νόσο, η τραυματι-
κή τεχνική στοματικής υγιεινής και 
χρήση σκληρής οδοντόβουρτσας, 
η θέση ανατολής του δοντιού σε 
παρειογλωσσικό επίπεδο, η πα-
ρουσία χαλινού, τραυματισμοί και 
οδοντιατρικές παρεμβάσεις όπως 
περιοδοντική και ορθοδοντική θε-
ραπεία και κακότεχνες προσθετικές 
αποκαταστάσεις5. Με βάση τη νέα 
ταξινόμηση από τους Cairo και 
συν. 20116 οι υφιζήσεις ταξινομού-
νται σε 3 διαφορετικές κατηγορίες:

Τύπος 1 (RT1) (Miller Class I και 
II): Υφίζηση των ούλων χωρίς απώ-
λεια πρόσφυσης στις μεσοδόντιες 
περιοχές.

Τύπος 2 (RT2) (Miller class III): 
Υφίζηση των ούλων με απώλεια 
πρόσφυσης στη μεσοδόντια περι-
οχή μικρότερη ή ίση με αυτή της 
παρειακής περιοχής.

Τύπος 3 (RT3) (Miller class IV): 
Υφίζηση των ούλων με απώλεια 
πρόσφυσης στη μεσοδόντια περι-
οχή μεγαλύτερη από την απώλεια 
παρειακά.

Διάφορες τεχνικές έχουν προτα-
θεί για την κάλυψη των υφιζήσεων 
όπως είναι ο πλάγια μετατοπιζό-
μενος κρημνός, ο μυλικά μετατο-
πιζόμενος κρημνός, τα αυτογενή 
μοσχεύματα μαλακών ιστών (ελεύ-
θερο ουλικό μόσχευμα, υποεπιθη-
λιακό μόσχευμα συνδετικού ιστού), 
το αλλομόσχευμα ή ξενομόσχευμα 
από ακύτταρη δερματική μήτρα, τα 
παράγωγα θεμέλιας ουσίας αδα-
μαντίνης (EMD) και το πλάσμα με 
αυξημένη συγκέντρωση αιμοπετα-
λίων. Στις αναπλαστικές τεχνικές 
συγκαταλέγονται η κατευθυνόμενη 
ιστική ανάπλαση, η τεχνική «τού-
νελ» με τροποποιήσεις αυτής και η 
τεχνική του Zuchelli.

Στην αντιμετώπιση πολλαπλών 
παρακείμενων ουλικών υφιζήσεων 
μια ποικιλία παραγόντων, όπως η 
μεγαλύτερη έκταση μη αγγειούμε-

νων επιφανειών, η περιορισμένη 
παροχή αίματος, διαφορές στο 
βάθος και το εύρος των υφιζήσε-
ων καθώς και η διαφορετική θέση 
των δοντιών, μπορούν να παρα-
βλάψουν την επούλωση7. Ως εκ 
τούτου, η τροποποιημένη τεχνική 
«τούνελ» (MCAT) έχει προταθεί και 
τεκμηριωθεί ως λιγότερο επεμβα-
τική, ασφαλής και προβλέψιμη τε-
χνική8. Η τεχνική αυτή μπορεί να 
συνδυαστεί είτε με υποεπιθηλιακό 
μόσχευμα συνδετικού ιστού είτε με 
κάποιο βιοϋλικό όπως η ακύτταρη 
δερματική μήτρα. 

Παρουσίαση περιστατικού

Ο σκοπός της παρουσίασης εί-
ναι η σύγκριση των κλινικών και 
αισθητικών αποτελεσμάτων της 
αντιμετώπισης πολλαπλών παρα-

κείμενων ουλικών υφιζήσεων στην 
κάτω γνάθο και στον ίδιο ασθενή 
με την τροποποιημένη τεχνική 
«τούνελ» (MCAT) σε συνδυασμό 
είτε με υποεπιθηλιακό μόσχευμα 
συνδετικού ιστού είτε με ξενομό-
σχευμα από ακύτταρη δερματική 
μήτρα και σε χρονικό διάστημα 
παρακολούθησης 1 έτος. Το ξε-
νομόσχευμα που χρησιμοποιή-
θηκε στο συγκεκριμένο κλινικό 
περιστατικό είναι το NovomatrixΤΜ 
RTM, Biohorizons Camlog το 
οποίο είναι ακύτταρη δερματική 
μήτρα χοίρειας προέλευσης και σε 
διαστάσεις 1,5x2,5cm.

Η χρήση των μοσχευμάτων από 
ακύτταρη δερματική μήτρα ενδεί-
κνυται για κάλυψη μεμονωμένων 
και πολλαπλών υφιζήσεων, για αύ-
ξηση κερατινοποιημένων ιστών σε 
δόντια και εμφυτεύματα και τέλος 

για διατήρηση ή αύξηση της φατνι-
ακής ακρολοφίας. Τα άλλο- ή ξενο-
μοσχεύματα πλεονεκτούν ως προς 
το ότι δεν απαιτείται λήψη τους από 
την υπερώα με αποτέλεσμα μείωση 
της μετεγχειρητικής νοσηρότητας, 
παρουσιάζουν πολύ καλή αιμάτωση 
και μπορούν να αντιμετωπιστούν 
πολλαπλές υφιζήσεις μεγάλης 
έκτασης σε ένα μόνο χειρουργείο, 
ενώ το αισθητικό αποτέλεσμα είναι 
άριστο. Στα μειονεκτήματα συγκα-
ταλέγονται το αυξημένο κόστος, 
ο μεγαλύτερος χρόνος επούλωσης 
και η διαδικασία εκμάθησης για τη 
διαχείριση του υλικού9.

Οι τροποποιήσεις της τεχνικής 
«τούνελ» (MCAT) έχουν προταθεί 
και τεκμηριωθεί ως ελάχιστα επεμ-
βατικές, ασφαλείς και προβλέψι-
μες8,10. Στην τεχνική αυτή πραγμα-
τοποιούνται αρχικές ενδοσχισμικές 
τομές και αποκόλληση του κρη-
μνού με μαχαιρίδιο tunnel-αποκολ-
λητήρα. Η βλεννογονοπεριοστική 
αποκόλληση επεκτείνεται πέραν 
της ουλοβλεννογόνιας ένωσης και 
κάτω από κάθε θηλή, έτσι ώστε 
ο κρημνός να μετατοπιστεί μυλι-
κά χωρίς τάση. Οι μυϊκές ίνες και 
εναπομείνασες δεσμίδες κολλα-
γόνου αποκόπτονται με τη χρήση 
ξέστρων Gracey με πολύ προσοχή 
για να αποφευχθεί διάτρηση του 
κρημνού και να επιτευχθεί παθητι-
κή μυλική μετατόπιση του κρημνού 
και της θηλής. Το μόσχευμα στα-
θεροποιείται με ράμματα σε κάθε 
πλευρά του «τούνελ» και κατόπιν 
πραγματοποιούνται ραφές ανάρτη-
σης με ή χωρίς το μόσχευμα.

Στην εικόνα 1 απεικονίζεται η 
εφαρμογή της τροποποιημένης 
τεχνικής «τούνελ» (MCAT) για την 
κάλυψη των υφιζήσεων στα δόντια 
#44-41 με τη χρήση υποεπιθηλια-
κού μοσχεύματος συνδετικού ιστού 
από την υπερώα καθώς και η επού-
λωση στις 14 μέρες (Εικ. 1).
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Χειρουργός Οδοντίατρος DDS,
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Στην εικόνα 2 απεικονίζεται η 
εφαρμογή της τροποποιημένης 
τεχνικής «τούνελ» (MCAT) για την 
κάλυψη των υφιζήσεων στα δόντια 
#31-45 με τη χρήση ξενομοσχεύ-
ματος χοίρειας προέλευσης από 
ακύτταρη δερματική μήτρα καθώς 
και η επούλωση στις 14 μέρες 
(Εικ. 2).

Στην εικόνα 3 απεικονίζεται συ-
γκριτικά το αποτέλεσμα της εφαρ-
μογής της θεραπευτικής προσέγγι-
σης με τη χρήση υποεπιθηλιακού 
μοσχεύματος συνδετικού ιστού 
πριν και 1 έτος μετά (Εικ. 3).

Στην εικόνα 4 απεικονίζεται συ-
γκριτικά το αποτέλεσμα της εφαρ-
μογής της θεραπευτικής προσέγγι-
σης με τη χρήση ξενομοσχεύματος 
χοίρειας προέλευσης από ακύτταρη 
δερματική μήτρα πριν και 1 έτος 
μετά (Εικ. 4).

Στη βιβλιογραφία πληθώρα τυ-
χαιοποιημένων ελεγχόμενων κλινι-
κών μελετών συγκρίνουν τα κλινι-
κά και αισθητικά αποτελέσματα της 
εφαρμογής της τροποποιημένης 
τεχνικής «τούνελ» (MCAT) για την 
αντιμετώπιση πολλαπλών υφιζήσε-
ων με τη χρήση υποεπιθηλιακού 
μοσχεύματος συνδετικού ιστού ή 
ξενομοσχεύματος ακύτταρης δερ-
ματικής μήτρας χοίρειας προέλευ-
σης και σε χρονικό διάστημα παρα-
κολούθησης 1 έτος8,11,12.

Σε όλες τις μελέτες καταδεικνύε-
ται στατιστικά σημαντική βελτίωση 
στα ποσοστά πλήρους κάλυψης της 
ρίζας, κέρδους στο εύρος κερατινο-
ποιημένων ιστών και πάχους ιστών 
στο 1 έτος συγκριτικά με την αρχι-
κή κατάσταση. Το αισθητικό απο-
τέλεσμα είναι πολύ καλό και στις 
δύο ομάδες. Ωστόσο, όσον αφορά 
τη σύγκριση μεταξύ των δύο ομά-
δων διαπιστώνεται σε κάποιες με-
λέτες8,11 υπεροχή της χρήσης του 

υποεπιθηλιακού μοσχεύματος συν-
δετικού ιστού στο 1 έτος στα πο-
σοστά πλήρους κάλυψης της ρίζας 
και στην αύξηση του πάχους ιστών, 
ενώ στην ομάδα με τη χρήση του 
ξενομοσχεύματος καταγράφηκαν 
λιγότερος χειρουργικός χρόνος και 
νοσηρότητα του ασθενούς. Άλλες 
μελέτες δεν διαπιστώνουν στατιστι-
κά σημαντικές διαφορές στις κλινι-
κές παραμέτρους μεταξύ των δύο 
ομάδων12-. 

Συμπερασματικά, οι θεραπευτι-
κές προσεγγίσεις που εφαρμόζο-
νται για την κάλυψη πολλαπλών 
υφιζήσεων είναι ασφαλείς και προ-
βλέψιμες αλλά απαιτούν εμπειρία 
και δεξιοτεχνία από τον επεμβαί-

νοντα προκειμένου να επιτευχθούν 
τα βέλτιστα κλινικά αποτελέσματα. 
Σε όλες τις περιπτώσεις, απαραίτη-
τη προϋπόθεση για την εφαρμογή 
χειρουργικής κάλυψης της εκτε-
θειμένης ριζικής επιφάνειας είναι 
η τροποποίηση και διαχείριση των 
αιτιολογικών παραγόντων, η εφαρ-
μογή αποτελεσματικής στοματικής 
υγιεινής, η εγκατάσταση περιοδο-
ντικής υγείας καθώς και η διακοπή 
του καπνίσματος.
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Αναστάσιος Τσίρλης, Kαθηγητής ΑΠΘ

Tα Oδοντικά Eµφυτεύµατα στην Kλινική Πράξη
Τα οστεοενσωµατούµενα οδοντικά εµφυτεύµατα αποτελούν σήµερα µια σοβαρά υπολογίσιµη λύση για την αντιµετώπιση των οδοντικών προβληµάτων τόσο από 

πλευράς λειτουργικότητας όσο και από πλευράς αισθητικής. Το βιβλίο αυτό γράφτηκε στο πλαίσιο µιας προσπάθειας ανάδειξης της συµβολής του τοµέα των 
οδοντικών εµφυτευµάτων στην αντιµετώπιση και την αποκατάσταση οδοντικών ελλείψεων, µέσα από την παρουσίαση ρεαλιστικών κλινικών περιστατικών που 

καλύπτουν, σε µεγάλο βαθµό, τις πλέον πιθανές και κατά περιοχή περιπτώσεις οι οποίες χρήζουν εµφυτευµατικής αποκατάστασης. Ως κλινικός οδηγός, 
απευθύνεται σε όλους τους οδοντιάτρους που ασχολούνται µε την Εµφυτευµατολογία, παρουσιάζοντας αντιπροσωπευτικά κλινικά περιστατικά στα οποία 

περιγράφονται όλες οι βασικές ενέργειες, από τον αρχικό σχεδιασµό µέχρι το τελικό αποκαταστατικό αποτέλεσµα. 
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Προσεγγίσεις βασισμένες σε αποδεικτικά στοιχεία
για τη διαχείριση των τερηδονικών βλαβών και

της δευτερογενούς τερηδόνας σε ενήλικες
Περίληψη από τη ομάδα εργασίας ORCA/EFCD/DGZ.

Σε πολλές χώρες, η στοματική υγεία έχει προ-
τεραιότητα στα παιδιά. Αν και αυτή η προ-
σέγγιση φαίνεται λογική για πολλούς λόγους, 
τείνει να αφήσει πίσω τον ενήλικο πληθυσμό, 
με ακόμη μεγαλύτερο φορτίο τερηδόνας χω-
ρίς θεραπεία. Το τελευταίο ισχύει ιδιαίτερα 
στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου οι πόροι 
εξορθολογίζονται και κατευθύνονται στον 
βρεφικό πληθυσμό. Οι όμορες βλάβες της τε-
ρηδόνας και αυτές γύρω από αποκαταστάσεις 
ή δευτερογενούς τερηδόνας εξακολουθούν 
να είναι ένα πρόβλημα που επηρεάζει ένα 
σημαντικό μέρος του ενήλικου πληθυσμού. 
Μόλις αποκατασταθεί ένα δόντι, ενεργοποι-
είται μια συνεχής διαδικασία αντικατάστασης 
αποκαταστάσεων που οδηγεί σε απώλεια 
δοντιών μετά από έναν αριθμό κύκλων, φαι-
νόμενο γνωστό ως «κύκλος αποκατάστασης» 
ή «σπείρα θανάτου» (Elderton, 1990). Κατά 

συνέπεια, διαφορετικές προσεγγίσεις για τη 
διαχείριση των τερηδονικών βλαβών στους 
ενήλικες είναι απαραίτητες. 

Η θεραπευτική αντιμετώπιση των όμορων 
και δευτερογενών τερηδονικών βλαβών κατα-
λαμβάνει ένα σημαντικό μέρος της εργασίας 
των οδοντιάτρων σε όλο τον κόσμο και είναι 
η συχνότερη κλινική εκδήλωση σε ενήλικες. 
Όλες οι συστάσεις της ομάδας εμπειρογνω-
μόνων βασίζονται στη προσέγγιση της ελά-
χιστης οδοντιατρικής παρέμβασης, με βάση 
την καλύτερη επιστημονική τεκμηρίωση. 

Διαχείριση όμορων βλαβών
σε ενήλικες (Πιν. 1)

1.  Μη επεμβατικές στρατηγικές: Αυτές 
οι παρεμβάσεις δεν περιλαμβάνουν αφαί-
ρεση σκληρού οδοντικού ιστού και βασί-

ζονται στη χρήση τοπικών φθοριούχων 
και άλλων χημικών παραγόντων για τον 
έλεγχο της μεταλλικής ισορροπίας των 
οδοντικών ιστών, στα μέτρα ελέγχου του 
βιοϋμενίου και τις συμβουλές δίαιτας. Η 
διέγερση του σάλιου συνιστάται επίσης σε 
ενήλικες για την ενίσχυση της επαναμε-
ταλλικοποίησης.

2.  Μικροεπεμβατικές στρατηγικές: Οι 
μικροεπεμβατικές στρατηγικές αναφέρο-
νται σε παρεμβάσεις που απαιτούν αφαί-
ρεση ιστού, αλλά σε επίπεδο μικρών (μm), 
και συνήθως χρησιμοποιούν τη τεχνική 
της αδροποίησης με οξύ για τη προετοι-
μασία της οδοντικής επιφάνειας. Οι μι-
κροεπεμβατικές τεχνικές περιλαμβάνουν 
τα υλικά κάλυψης (sealants) και τεχνικές 
διείσδυσης.

3.  Επεμβατικές χειρουργικές στρατη-
γικές: Αυτές οι επεμβάσεις απαιτούν 
απαραίτητα την αφαίρεση σκληρών οδο-
ντικών ιστών που επηρεάζονται από την 
τερηδόνα, αλλά με οδηγό τη φιλοσοφία 
της ελάχιστης οδοντιατρικής παρέμβα-
σης. Έτσι, μόλις αφαιρεθεί η αναγκαία και 
περιορισμένη ποσότητα του τερηδονισμέ-
νου ιστού, είτε μέσω χειροκίνητων είτε 
περιστροφικών εργαλείων, ακολουθεί η 
τοποθέτηση του αποκαταστατικού υλικού, 
που συνήθως είναι η σύνθετη ρητίνη.

Διαχείριση της δευτερογενούς
τερηδόνας σε ενήλικες

Ο επιπολασμός των δευτερογενών τερηδο-
νικών βλαβών αυξάνεται σε ασθενείς υψη-
λού κινδύνου, ιδιαίτερα στην αυχενική και 
οπίσθια περιοχή των δοντιών. Η εμφάνιση 
αυτού του τύπου βλαβών μπορεί να είναι το 
αποτέλεσμα μιας αναπαρκούς διαχείρισης της 

νόσου-τερηδόνα και επίσης από την παρου-
σία οριακών σφαλμάτων στις αποκαταστά-
σεις, όπως προεξέχουσες αποκαταστάσεις ή 
οριακά κενά. Η οριακή αποτυχία δημιουργεί 
συνθήκες για συσσώρευση του βιοϋμενίου, η 
οποία αλλάζει το τοπικό περιβάλλον ευνοώ-
ντας την απομεταλλικοποίηση και την εξέλι-
ξη των βλαβών. 

Συνεπώς, παράγοντες που σχετίζονται 
με τον ασθενή και τον οδοντίατρο συμμε-
τέχουν στην εμφάνιση της δευτερογενούς 
τερηδόνας, ενώ οι συγκολλητικές στρατη-
γικές και τα υλικά αποκατάστασης φαίνεται 
να παίζουν πολύ μικρότερο σχετικό ρόλο 
(Splieth, Kanzow, Wiegand, Schmoeckel, & 
Jablonski-Momeni, 2020). Υπάρχει γενική 
συμφωνία ότι οι αποκαταστάσεις αμαλγά-
ματος σχετίζονται με χαμηλότερο κίνδυνο 
δευτερογενούς τερηδόνας και γενικής αστο-
χίας (Moraschini, Fai, Alto, & Dos Santos, 
2015). Εξάλλου, δεν έχουν περιγραφεί 
σχετικές διαφορές στα ποσοστά κλινικής 
επιτυχίας μεταξύ αισθητικών υλικών, συμπε-
ριλαμβανομένων των σύνθετων ρητινών, των 
υαλοϊονομερών κονιών, των ρητινοτροπο-
ποιημένων υααλοϊονομερών κονιών με ρητί-
νη και των όξινων τροποποιημένων ρητινών 
(Splieth et al., 2020). Η έρευνα σε αυτόν τον 
τομέα, ωστόσο, έχει αρκετούς περιορισμούς 
που προέρχονται από διάφορα μεθοδολογικά 
ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων, σύντομων 
περιόδων παρακολούθησης, περιορισμένα 
μεγέθη δειγμάτων και συμμετοχή στις μελέ-
τες μόνο ατόμων που ανήκουν σε ομάδες με 
χαμηλό τερηδονικό κίνδυνο. 

Επομένως, τα δεδομένα από αυτές τις με-
λέτες πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή. 
Τέλος, είναι σημαντικό να παρέμβουμε 
μόνο όταν κρίνεται απολύτως απαραίτητο, 
κάνοντας το με μια ελάχιστη προσέγγιση 

οδοντικό βιοϋμένιο), συμπεριλαμβανομέ-
νων όλων των βιολογικών, κοινωνικών και 
πολιτιστικών στοιχείων που εμπλέκονται 
στην εμφάνισή της. Από την άλλη πλευ-
ρά, η κλινική διαχείριση της τερηδονικής 
βλάβης οφείλεται να γίνεται κάτω από τη 
φιλοσοφία της Ελάχιστης Οδοντιατρικής 
Παρέμβασης, με όσο το δυνατόν συντη-
ρητικότερη προσέγγιση. 
Οι πρόσφατες αλλαγές στη θεώρηση της 
τερηδονικής νόσου και στη θεραπευ-
τική διαχείριση οδήγησαν μια ομάδα 
εμπειρογνωμόνων από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό για την Έρευνα της Τερηδό-
νας (Organization for Caries Research, 
ORCA), την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για 
τη Συντηρητική Οδοντιατρική (European 
Federation for Conservative Dentistry, 

EFCD) και τη Γερμανική Ομοσπονδία 
Επεμβατικής Οδοντιατρικής (German 
Society of Operative Dentistry, DGZ) να 
αναλύσουν τα στοιχεία από τη βιβλιο-
γραφία και να καταλήξουν σε συστάσεις 
για τον τρόπο διαχείρισης της τερηδόνας 
σε ενήλικες ασθενείς (Schwendicke et al., 
2020). 
Μέσα από μια συνάντηση που πραγματο-
ποιήθηκε στο Βερολίνο της Γερμανίας το 
2019 και χρησιμοποιώντας τη μεθοδολο-
γία e-Delphi, οι ειδικοί ανέλυσαν, αξιολό-
γησαν τα υπάρχοντα δεδομένα και πρό-
τειναν κλινικές συστάσεις. 
Αυτό το άρθρο συνοψίζει τα κύρια συμπε-
ράσματα και τις συστάσεις, ιδιαίτερα εκεί-
να που αναφέρονται στη διαχείριση της 
τερηδόνας σε ενήλικες. 

Χρήστος Ραχιώτης 
Αναπλ. Καθηγητής 
Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Μέλος του Δ.Σ της ΕΟΕ

Η οδοντική τερηδόνα σήμερα θεωρείται 
ως μια χρόνια, μη μεταδοτική ασθένεια, 
που προκαλείται από το οδοντικό βιοϋμέ-
νιο κάτω από τη συχνή έκθεση σε ζυμώ-
σιμους υδατάνθρακες στη διατροφή και 
από την επίδραση βιολογικών, συμπε-
ριφορικών, περιβαλλοντικών και ψυχο-
κοινωνικών παραγόντων (Machiulskiene 
et al., 2020). Αυτές οι νέες αντιλήψεις άλ-
λαξαν το επίκεντρο της κλινικής οδοντι-
ατρικής, που είχε σαν κύριο στόχο την 
αποκατάσταση. Σήμερα κεντρικός στόχος 
είναι η διαχείριση της νόσου και η διατή-
ρηση της δομής των δοντιών καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ζωής (Giacaman, 2017). Η 
τερηδόνα ως νόσος πρέπει να ελέγχεται 
επεμβαίνοντας στους αιτιολογικούς πα-
ράγοντες (δίαιτα πλούσια σε ζάχαρη και 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Τερηδονικές βλάβες χωρίς κοιλότητα
Τερηδονικές βλάβες

με κοιλότητα

Μη επεμβατικές Μικροεπεμβατικές Επεμβατικές

Τοπική εφαρμογή φθορίου

Μεσοδόντιος καθαρισμός

Σε ασθενείς χαμηλού 

τερηδονικού κινδύνου με 

ακτινογραφικά κριτήρια 

τερηδονικών βλαβών Ε1, 

Ε2 και D1.

Διήθηση

Sealants

Σε ασθενείς υψηλού 

τερηδονικού κινδύνου 

με ακτινογραφικά 

κριτήρια τερηδνικών 

βλαβών Ε2, D1 και D2.

Έμφραξη σύνθετης ρητίνης

Επίπεδο συμφωνίας: 

70-80%

Ισχύς τεκμηρίωσης: 

ασθενής

Επίπεδο συμφωνίας: 

70-80%

Ισχύς τεκμηρίωσης: 

μέση

Επίπεδο συμφωνίας: 

90-100%

Ισχύς τεκμηρίωσης:

μέση
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παρέμβασης ταυτόχρονα με διαχείριση της 
υποκείμενης νόσου με μη επεμβατικές στρα-
τηγικές (Πιν. 2).

Η έγκαιρη ανίχνευση των δευτερογενών 
τερηδονικών βλαβών μπορεί να επιτρέψει 
την εφαρμογή λιγότερο επεμβατικών θερα-
πευτικών επιλογών όπως η λείανση και στίλ-
βωση της επιφάνειας ή επιδιόρθωση με προ-
σθήκη υλικού, και όχι την πλήρη αφαίρεση 
της αποκατάστασης και την αντικατάστασή 
της, επιτρέποντας κατά αυτό τον τρόπο την 
διατήρηση της δομής των δοντιών και μείω-
ση του επακόλουθου κινδύνου των επιπλο-
κών της θεραπείας.

Όταν υπάρχουν υποψίες για την ύπαρξη 
δευτερογενών τερηδονικών βλαβών, θα πρέ-
πει να εφαρμοστεί μια μη επεμβατική στρα-
τηγική και τακτική παρακολούθηση. Αυτή 
η επιλογή έχει και πρόσθετα πλεονεκτήμα-
τα. Πρώτον, κατά την αντικατάσταση της 
αποκατάστασης πάντα υπάρχει ο κίνδυνος 
υπερθεραπείας (over-treatment). Δεύτερον 
δεδομένου του βραδέως ρυθμού εξέλιξης 
αυτών των βλαβών, είναι σκόπιμο να επα-
νεκτιμηθεί η βλάβη κατά τη διάρκεια της 
παρακολούθησης. (Schwendicke, Brouwer, 
Paris, & Stolpe, 2016). Από την άλλη, παρά 
το αυτονόητο πλεονέκτημα της προσέγγισης 
ελάχιστης παρέμβασης, όπως η μείωση του 
αφαιρεθέντος οδοντικού ιστού, η ελαχιστο-
ποίηση της πιθανότητας βλάβης του πολφού 
και η παρατεταμένη επιβίωση των δοντιών, η 
προσεκτική επιλογή των περιπτώσεων καθί-
σταται υποχρεωτική.

Συμπεράσματα

Μία από τις πιο σημαντικές προκλήσεις στην 
παροχή στοματικής φροντίδας για τον ενήλι-
κα ασθενή είναι η αποφυγή ενεργοποίησης 
του κύκλου αποκατάστασης, ο οποίος νο-
μοτελειακά συμβαίνει όταν ακολουθείται μια 
υπερβολικά επανορθωτική προσέγγιση. Ο 
στόχος στη διαχείριση της τερηδόνας πρέπει 
να είναι ο έλεγχος της νόσου και η διακοπή 
της εξέλιξης της βλάβης, διασφαλίζοντας έτσι 
τη διατήρηση των δοντιών και της λειτουρ-
γίας καθόλη τη διάρκεια της ζωής, ειδικά σε 
ένα πλαίσιο ενός γηράσκοντος κόσμου με με-
γαλύτερο προσδόκιμο ζωής.

Συνιστάται ανεπιφύλακτα μια ελάχιστη 
στρατηγική παρέμβασης για τη διαχείριση 
της τερηδόνας σε ενήλικες. Η μη επεμβατική 
προσέγγιση, οι μικροεπεμβατικές και οι ελά-
χιστα επεμβατικές τεχνικές για τη διαχείριση 
της τερηδόνας εφαρμόζονται και προτιμώ-
νται, ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη δρα-
στηριότητα της βλάβης, την εξατομικευμένη 
εκτίμηση του τερηδονικού κινδύνου, συμπε-
ριλαμβανομένων των βιολογικών και κοινωνι-
κών παραγόντων. Η δευτερογενής τερηδόνα 
και οι ελαττωματικές αποκαταστάσεις πρέπει 
να αξιολογηθούν προσεκτικά πριν από την 
παρέμβαση για να βεβαιωθεί ο κλινικός ότι 
καμία άλλη επιλογή δεν είναι πιο κατάλληλη. 

Αυτές οι οδηγίες των ORCA/EFCD/DGZ 
προσφέρουν γενικές, τεκμηριωμένες οδηγίες 
και συστάσεις προς τους κλινικούς γιατρούς 
σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της τερη-
δόνας σε ενήλικες.
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Βασικό εργαλείο στο ιατρείο σας 

Laser Dentistry

• Ενδοδοντία

• Περιοδοντολογία και εμφυτευματολογία

• Χειρουργική μαλακών ιστών

• Θεραπεία ροχαλητού και άπνοιας ύπνου

• Οδοντική χειρουργική

• Photobiomodulation και επιτάχυνση επούλωσης

• Διαχείριση πόνου

• Λεύκανση δοντιών και αισθητική

• Πρωτόκολλα TwinLight® θεραπειών

• Κλινική εκπαίδευση

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Καμία ανάγκη για
επιδιόρθωση

Αποκαταστάσεις
με σφάλματα

Τερηδονικές βλάβες
με κοιλότητα

Μη επεμβατικές Μικροεπεμβατικές Επεμβατικές

Διαχείριση της νόσου-

τερηδόνα

Λείανση

Επιδιόρθωση με

προσθήκη υλικού

Αντικατάσταση έμφραξης 
με βάση τις αρχές της 
ελάχιστης παρέμβασης 
και τη προστασία του 
πολφού

Επίπεδο συμφωνίας: 
80-90%
Ισχύς τεκμηρίωσης: 
ασθενής

Επίπεδο συμφωνίας: 
90-100%
Ισχύς τεκμηρίωσης: 
ασθενής

Επίπεδο συμφωνίας: 
90-100%
Ισχύς τεκμηρίωσης:
ισχυρή
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Ορφανά εμφυτεύματα (UDI)
Παρουσίαση περιστατικού

Παρουσίαση περιστατικού

Μια ασθενής 40 ετών επέστρεψε 
στην Ελλάδα μετά την πολυετή πα-
ραμονή της στην Ισπανία, όπου είχε 
μεταξύ άλλων αποκαταστάσεις με 
εγχώρια εμφυτεύματα. Προσήλθε 
στο ιατρείο (Εικ. 1) με κατάγματα 
στα #44,45. Έτσι αποφασίσθηκε 
η εξαγωγή τους και αποκατάσταση 
της περιοχής με γέφυρα με στηρίγ-
ματα στο ήδη υπάρχον υγιές εμφύ-
τευμα στο #46 και ένα νέο εμφύ-
τευμα στο #44 (Εικ. 2).

Εν τω μεταξύ απώλεσε την προ-
σθετική εργασία από το #46 και με 
έλεγχο διαπιστώθηκε σπάσιμο της 
βίδας συγκράτησης μέσα στο εμφύ-
τευμα (Εικ. 3-5).

Έγινε η διαδικασία ταυτοποίησης 
του εμφυτεύματος με τα διατιθέμενα 
προγράμματα (what implant is that, 
Osseosource και Which-implant) 
και προς οδυνηρή μας έκπληξη η 
εταιρεία δεν ήταν καταχωρημένη 
στην database κάποιου προγράμ-
ματος. Έγινε επαφή με την κλινική 
που είχε τοποθετηθεί, προ δεκαετί-
ας στη Βαρκελώνη, αλλά διαπιστώ-
θηκε ότι η πολυκλινική ανήκε σε 
επιχειρηματία με εναλλασσόμενους 
οδοντιάτρους και υλικά διαφόρων 
προμηθευτών, κατά προτίμηση 
μικρών και φθηνών. Εδόθη πλη-
ροφορία ότι μπορεί να ήταν της 
εταιρείας Phibo (Defcon) και έτσι 

παραγγείλαμε το αντίστοιχο set 
αφαίρεσης της βίδας, άξονα αποτύ-
πωσης και κολόβωμα (Εικ. 6). 

Δυστυχώς δεν ήταν... Defcon 
και έτσι το δίλημμα ήταν αν έπειτα 
από τόσο κόπο θα αφαιρούσαμε το 
υγιές εμφύτευμα στο #46 (4,5mm 
διάμετρος) με κίνδυνο να δημιουρ-
γήσουμε ένα μεγάλο έλλειμμα στη 
στενή ακρολοφία ή να δοκιμάσου-
με κάτι άλλο. Έτσι χρησιμοποιή-
σαμε το set επισκευής σπασμένης 
βίδας 4,5mm του Xive (Dentsply). 
Τελικά μια και ήταν αδύνατη η 
ψηφιακή κατασκευή κολοβωματος 
από το εργαστήριο (δεν υπήρχε 
στην database), προσαρμόσαμε με 
πολύ καλή εφαρμογή ένα abutment 
Xive, αν και είναι διαφορετικής 
σύνδεσης (Εικ. 7-10).

Εν τω μεταξύ έγινε αποκάλυψη 
του εμφυτεύματός μας στο #44 
και επειδή είχε γίνει GBR έγινε 
αφαίρεση οστού από τον αυχένα. 
Ελήφθησαν αποτυπώματα με άξο-

να αποτύπωσης στο #44 και νήμα 
απώθησης ούλων στο #46 και σε 
δεύτερη συνεδρία έγινε δοκιμή του 
σκελετού (Εικ. 11).

ματα αυτά ορίζονται ως Ορφανά 
εμφυτεύματα (Sahival et al 2002, 
Santhosh Shenoy, Raghavendra 
Vamsi Anegundi: LETTER TO 
EDITOR - ORPHAN IMPLANTS, J Oral 
Implantol: 2021 Jun 5).  
Ορφανά εμφυτεύματα ή UDI 
(Unidentified Dental Implants) 
όμως ονομάζονται και αυτά που 
για κάποιο λόγο χάνεται η ταυτό-
τητα, αλλά και η δυνατότητα ταυτο-
ποίησης αυτών. Αν και υπάρχουν 
εφαρμογές για την ταυτοποίηση, 
και κάποιες πολύ καινούριες χρησι-
μοποιούν και το image recognition, 
εν τούτοις για κάποιες μικρότερες 
εταιρείες υπάρχει αδυναμία ανεύ-
ρεσης αυτών. Έτσι, το πρόβλημα 
αποκατάστασης αυτών καθίσταται 
σοβαρό γιατί σήμερα τα εμφυτεύ-
ματα διαφέρουν ως προς τη σύν-
δεση, το σπείρωμα, την εσωτερική 
διάμετρο και φυσικά συχνά και στη 
διάμετρο. (Clin. Oral Implants Res 
2012-EAO Consensus workshop). 
Συνεπώς, αναπόφευκτη ήταν η νο-
μοθέτηση των οδοντικών εμφυτευ-

μάτων με πλαίσια αντίστοιχα αυτών 
που ισχύουν για τα Ορθοπεδικά εμ-
φυτεύματα (NJR U.K. κλπ). Οι τελευ-
ταίες Οδηγίες 2017/745 και 746 της 
EU ήδη από τον Μάιο του 2021 τέ-
θηκαν σε εφαρμογή. Συνίστανται σε 
ενδελεχή τεκμηρίωση, καταγραφή 
των προδιαγραφών και μετεγχειρη-
τική παρακολούθησή τους. Αυτές 
οι προδιαγραφές θα πρέπει με κα-
τάλληλη κάρτα να δίνονται σε κάθε 
ασθενή και να αναγράφονται (όπου 
επιβάλλεται νομοθετικά) στον ιατρι-
κό του φάκελο. Έτσι για κάθε εμ-
φύτευμα υπάρχει η ταυτότητά του 
(UDI: Unique Device Identification) 
που πρακτικά έχει όλες τις πληρο-
φορίες για τον τύπο του, τη διάμε-
τρο, τη βίδα και τη ροπή σφιξίματος. 
Σημαντική, συνεπώς, καθίσταται η 
παράμετρος της εγκυρότητος της 
εταιρείας που παράγει τα εμφυτεύ-
ματα που τοποθετούμε, ώστε να 
μην δημιουργηθούν εμφυτεύματα 
που στο μέλλον θα έχουν δυσκολία 
ή αδυναμία παρέμβασης ή αντικα-
τάστασης της αποκατάστασής τους.

Σε τελευταίες μελέτες βρέθηκε ότι 
το 26% της αγοράς χρησιμοποι-
εί εμφυτεύματα μικρότερων εται-
ρειών παραγωγής εμφυτευμάτων 
(Straumann reports 2015 και 2019). 
Σε άλλη μελέτη (Implant Dent 2009) 
φαίνεται ότι το 2008 υπήρχαν 220 
τύποι εμφυτευμάτων, παραγόμενoι 
από 80 εταιρείες σε όλον τον κόσμο. 
Ο αριθμός των εταιρειών το 2019 
έφθασε τις 400, αυξάνοντας και το 
πλήθος των εμφυτευμάτων που κυ-
κλοφορούν. 
Η τάση είναι οι μικρότερες εταιρεί-
ες να μεγαλώνουν και οι μεγαλύτε-
ρες είτε να μικραίνουν είτε να εξα-
γοράζουν μικρούς κατασκευαστές 
για τη διατήρηση της κερδοφορίας 
τους. Παρ’όλα αυτά αρκετές μικρές 
κλείνουν και ήδη υπάρχουν 70 τύ-
ποι εμφυτευμάτων που σταμάτη-
σαν λόγω παύσης λειτουργίας της 
εταιρείας κατασκευής τους. Σε αυτά 
προστίθενται και κάποια από τα αρ-
χικά μοντέλα που σταμάτησαν (από 
τις μεγάλες εταιρείες) γιατί κυκλοφό-
ρησαν νέα μοντέλα. Τα εμφυτεύ-

Χρήστος 
Κωνσταντινίδης 
Οδοντίατρος - 
M.Sc (Προσθετ.)

Εικ. 1: Η αρχική πανοραμική.

Εικ. 3: Η σπασμένη βίδα.

Εικ. 2: Το CBCT μετά την εξαγωγή των 
#44 ,45.

Εικ. 4.

Εικ. 5.

Εικ. 6: Τα εξαρτήματα του Defcon με 
το courier.

Εικ. 7: Το abutment Xive και το set 
τρυπανισμού.

Εικ. 8.

Εικ. 9.

Εικ. 10: Φαίνεται η καλή εφαρμογή 
του νέου abutment.

Εικ. 11.
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Η ασθενής μετά τη δοκιμή έφυγε για ένα 
μήνα στην Ισπανία και μας ήλθε με αποκοχλι-
ωμένη τη βίδα επούλωσης του εμφυτεύματος 
στο #44. Η τελειωμένη γέφυρα όμως δεν 
εφάρμοζε (Εικ. 12) γιατί οστούν είχε ανα-
γεννηθεί στον αυχένα του εμφυτεύματος και 
έτσι λάβαμε νέο αποτύπωμα με άξονα στενό 
(Εικ. 13) μια και ο κλασικός δεν μπορούσε 
να περάσει.. (Εικ. 14)

Τελικά η νέα γέφυρα τοποθετήθηκε με 
επυτιχία (Εικ. 15-19)

Η σύγκλειση ρυθμίσθηκε (Εικ. 20,21) 
με γνώμονα τη μειωμένη αντοχή της μεσό-
φασης abutment –εμφυτεύματος, στοιχείο 
που πρέπει να λαμβάνουμε υπ’ όψιν όταν δεν 
χρησιμοποιούμε τα γνήσια abutments κάθε 
εταιρείας.

Συμπέρασμα

Τα εμφυτεύματα είναι μια θεραπεία που ευ-
ρίσκεται ήδη στην 4η δεκαετία. Συνεπώς 
υπάρχουν ήδη χιλιάδες εμφυτευματικοί ασθε-
νείς και μάλιστα με διαφορετικούς τύπους 
εμφυτευμάτων. Ιδιαίτερα σήμερα λόγω της 
αυξημένης μετανάστευσης και κινητικότητος 
των πληθυσμών, αλλά και του οδοντιατρικού 
τουρισμού, ασθενείς έρχονται στα ιατρεία 
μας με εμφυτεύματα που τοποθετήθηκαν σε 
διαφορετικές χώρες και μερικές φορές είναι 
πολύ δύσκολο ή και αδύνατον να εντοπι-
στούν. Παγκοσμίως τώρα ξεκινάει το πρό-
βλημα να γίνεται σοβαρό. Για περίπτωση 
απώλειας μόνον της προσθετικής εργασίας 
έχουν παρουσιασθεί εργασίες με άμεση απο-
τύπωση με χρήση νήματος ή του συστήματος 
Stomatotech G-Cuff. Η περίπτωση που πα-
ρουσιάσθηκε όμως είναι η πρώτη (ή από τις 
πρώτες) που χρησιμοποιούνται screw repair 
kit και abutment από άλλη εταιρεία, δείχνο-
ντας ότι μπορούμε να διατηρήσουμε ακόμη 
και τα Ορφανά εμφυτεύματα, με μόνη προϋ-
πόθεση να είναι υγιή και να διαθέσουμε χρό-
νο, ευρηματικότητα και υπομονή.
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Εικ. 12. Εικ. 13.

Εικ. 14. Εικ. 15.

Εικ. 16.

Εικ. 17.

Εικ. 18.

Εικ. 19: Κοχλιούμενη στο #44 και συγκολλούμε-
νη με προσωρινή στο #46.

Εικ. 20.

Εικ. 21.
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Σετ καλυµµάτων αυτοκαύστου

Περιστροφικός δακτύλιος της διόπτρας

Δυνατότητα επέκτασης βραχίονα

Μακρύς βραχίονας (αντί για στάνταρ)

Mονοφθαλµικός σωλήνας για βοηθό

Εξειδικευµένη Procam camera

Aντάπτορας ψηφιακής  κάµερας

Φίλτρα χρωµατισµού

Πλαστικό προστατευτικό φακών

Επέκταση διόπτρας
Σε συνδυασµό µε την 
ανακλινόµενη διόπτρα, 
σας  επιτρέπει να διατηρείτε 
την άνετη όρθια στάση σας, 
µειώνοντας την µυϊκή 
καταπόνηση.

Εξειδικευµένη PROCAM  
ψηφιακή camera
Εξαιρετικά συµπαγής σχεδιασµός 
µε εξειδικευµένο διαχωριστή δέσµης. 
Αυτόµατη ισορροπία λευκού. 
Καθορισµός προβολής πλαισίου. 
Κουµπί λήψης φωτογραφίας.

Ψηφιακή κάµερα SLR
Βασική εγγραφή video και υψηλής 
ανάλυσης φωτογραφίες για 
τεκµηρίωση, αρχειοθέτηση και 
εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Εξατοµικευµένοι αντάπτορες για SLRs 
και οι περισσότερες κάµερες είναι 
διαθέσιµες κατόπιν σχετικού 
αιτήµατος.

Sony NEX 5
H ψηφιακή κάµερα προτείνεται 
για τα µικροσκόπια SmartOPTIC.
Eλαφριά, ισχυρή κάµερα µε 
δυνατότητα εγγραφής σε υψηλή 
ανάλυση, αισθητήρα 14 MP. 
Live view output και λογική τιµή. 

Bιντεοκάµερα
Υψηλής ανάλυσης 
προεπισκόπηση και δυνατότητα 
εγγραφής µε την προσωπική 
σας βιντεοκάµερα, όπως η 
Handycam  της SONY.

Σύστηµα καταγραφής εικόνας, 
βίντεο και ήχου, ειδικά 
διαµορφωµένο ώστε να καλύπτει 
τις ανάγκες του οδοντιατρείου.
Μικρή, φορητή µονάδα  που µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί µε laptop ή 
υπολογιστή.

Δαχτυλίδι περιστροφής της διόπτρας
Παρέχει επιπρόσθετη άνεση. Ακόµη κι όταν η 
κατεύθυνση του µικροσκοπίου είναι υπό γωνία, 
το δαχτυλίδι σας προσφέρει τη δυνατότητα να  
διατηρήσετε την όρθια θέση σας.

Σηµαντική βελτίωση
της εργονοµίας.

3-ÂÙ‹˜ ÂÁÁ‡ËÛË
30 ËÌ¤ÚÂ˜ ÂÁÁ‡ËÛË ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ
∂Î·›‰Â˘ÛË ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÌÈÎÚÔÛÎÔ›Ô˘

ΕΞΥΠΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ - ΠΛΗΘΩΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ 

Αξεσουάρ και επιλογές

Aνακλινόµενα
προσοφθάλµια 195°
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Ελληνικής Ενδοδοντικής Εταιρείας
H στήλη της

Τα στάδια της σύγχρονης μικροχειρουργικής ενδοδοντίας
που συχνά οδηγούσαν στην εξαγωγή του 
δοντιού. Ωστόσο, στις αρχές της δεκαετίας του 
’90, νέες θεωρήσεις και μέσα εμφανίστηκαν 
στο χώρο της χειρουργικής ενδοδοντίας, με 
συνέπεια να διαφοροποιηθούν τα στάδια και, 
γενικότερα, να αλλάξει η συνολική αντίληψη 
και γνώση για την χειρουργική ενδοδοντία, 
τόσο για την προεπεμβατική αξιολόγηση και 
επιλογή περιστατικών, όσο και κατά την διάρ-
κεια της θεραπείας. 
Η χρήση υπολογιστικής τομογραφίας κωνικής 
δέσμης, το οπτικό μικροσκόπιο (Ο.Μ.), τα ανά-
στροφα ρύγχη υπερήχων, τα μικροχειρουρ-
γικά εργαλεία, καθώς και τα βιοκεραμικά και 
οστεοεπαγωγά υλικά ανάστροφης έμφραξης 
οδήγησαν σε μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας 
και συνέβαλαν στην δημιουργία πρωτοκόλ-
λων ελάχιστης παρέμβασης, ακόμα και σε δό-

ντια με δύσκολη πρόσβαση όπως σε γομφί-
ους της άνω και κάτω γνάθου. Με τον τρόπο 
αυτό η χειρουργική Ενδοδοντία εξελίχθηκε 
σε “Μικροχειρουργική Ενδοδοντία” και συ-
μπεριλήφθηκε παγκόσμια στα προγράμματα 
μεταπτυχιακών σπουδών της Ενδοδοντολογί-
ας. Ως μικροχειρουργική ενδοδοντία, λοιπόν, 
ορίζεται η χειρουργική ενδοδοντική θεραπεία 
που πραγματοποιείται με τη χρήση οπτικού 
μικροσκοπίου και μικροχειρουργικών εργα-
λείων.  Στο άρθρο αυτό θα γίνει αναφορά στα 
στάδια της χειρουργικής ενδοδοντίας και πα-
ράθεση χαρακτηριστικών φωτογραφιών απο 
περιστατικά μέσω Ο.Μ. έτσι ώστε να επιση-
μανθούν και οι βασικές διαφορές έναντι της 
κλασσικής χειρουργικής. Τα στάδια αυτά πε-
ριλαμβάνουν χειρισμούς μακαλών και σκλη-
ρών ιστών.

Χάρης Μπελτές 
Οδοντίατρoς - ΜSc, 
MClinDent, PhD.        
Εξειδικευθείς στην 
Ενδοδοντολογία, Α.Π.Θ.
& Χειρουργική 
Στόματος, Εδιμβούργο, 
Σκωτία.
Πανεπιστημιακός 
Υπότροφος, Εργ. 
Ενδοδοντολογίας, 
Α.Π.Θ

Η αιτία αποτυχίας της συντηρητικής ενδοδο-
ντικής θεραπείας είναι, στο σύνολο σχεδόν 
των περιπτώσεων, η παραμονή φλεγμο-
νής και μικροβιακού φορτίου ενδορριζικά 
ή εξωρριζικά του συστήματος των ριζικών 
σωλήνων. Στόχος της χειρουργικής ενδοδο-
ντικής θεραπείας είναι η μείωση ή εξάλειψη 
της εστιακής φλεγμονής και λοίμωξης. Για 
πολλές δεκαετίες η χειρουργική ενδοδοντική 
θεραπεία αποτελούσε την τελευταία θερα-
πευτική επιλογή πριν την εξαγωγή, καθώς 
αντιμετωπιζόταν με αρνητική προδιάθεση 
και αβεβαιότητα για το θεραπευτικό μακρο-
χρόνιο αποτέλεσμα. Η άποψη αυτή βασιζό-
ταν στην εμπειρία από τη χρήση μη κατάλλη-
λων χειρουργικών εργαλείων, ανεπαρκούς 
επισκόπησης κατά την επέμβαση, συχνών 
μετεγχειρητικών επιπλοκών και αποτυχιών 

Στάδια χειρουργικής ενδοδοντίας

1. Σχεδιασμός κρημνού
Το σχέδιο κρημνού που χρησιμοποιείται στη 
σύγχρονη χειρουργική ενδοδοντία είναι κυρίως 
ο κρημνός ολικού πάχους με μία (τριγωνικός) 
ή δύο (ορθογώνιος παραλληλόγραμος) κάθε-
τες απελευθερωτικές τομές, ο τροποποιημένος 
Lüebke-Ochsenbein κρημνός (ουλοβλεννογό-
νιος) και ο κρημνός διατήρησης της μεσοδόντιας 
θηλής που στόχο έχει την πρόληψη υφίζησης 
των θηλών που μπορεί να συμβεί μετεγχειρητικά 
μετά από κρημνό ολικού πάχους. Ο ημισεληνο-
ειδής ή τοξοειδής κρημνός ήταν ο κρημνός που 
χρησιμοποιούταν με μεγαλύτερη συχνότητα και 
δεν ενδείκνυται πια στην χειρυργική ενδοδο-
ντία. Ο λόγος είναι η μειωμένη πρόσβαση στο 
επεμβατικό πεδίο και ο σχηματισμός ουλώδους 
ιστού. Οι τομές γίνονται με ελάχιστη παρέμβαση 
με πιο μικρά και λεπτά νυστέρια όπως το Νο 
15c ή μικρονυστέρια σε σύγκριση με τα κλασσι-
κά νυστέρια Νο15 (Εικ. 1α,β).

2. Οστεοτομία
Aντίθετα με παλαιότερες τεχνικές, στη μικρο-
χειρουργική ενδοδοντία η διάμετρος της οστε-
οτομίας μπορεί να είναι ακόμα και 3 ως 4 χιλ., 
όσο δηλαδή απαιτείται για να επιτρέψει την εί-
σοδο και την κίνηση ενός ανάστροφου ρύγχους 
υπερήχων προς το ακρορρίζιο και τον ριζικό 
σωλήνα (Εικ. 2). 

Η σημασία της εκλεκτικής οστεοτομίας αλλά 
και της ακρορριζικής αλλοίωσης στην επούλω-
ση έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών ερευ-
νών. Σχετική μελέτη έδειξε άμεση συσχέτιση 
του μεγέθους της οστεοτομίας με την ταχύτη-
τα επούλωσης και κατέληξαν στο συμπέρασμα 
ότι όσο μικρότερη η οστεοτομία, τόσο ταχύτε-
ρη η επούλωση. Μεγαλύτερη οστεοτομία έχει 
σαν αποτέλεσμα, αντίστοιχα, τον μεγαλύτερο 
τροχισμό του παρειακού πετάλου, μη ευνοϊκή 
αναλογία μύλης-ρίζας δοντιού λόγω της συνε-
πακόλουθης μεγαλύτερης εκτομής ακρορριζίου, 
και γενικότερα μεγαλύτερο τραύμα και μετεγχει-
ρητική ευαισθησία. 

3. Εκτομή και επισκόπηση ακρορριζίου
Η αναγκαιότητα της εκτομής ακρορριζίου 
(ακρορριζεκτομή) έχει τεκμηριωθεί από τη βιβλι-
ογραφία για την αφαίρεση παθολογικών δομών, 
διακλαδώσεων του συστήματος των ριζικών 
σωλήνων, εξάλειψη ιατρογενών βλαβών (π.χ. 
μετατόπιση βάθρων, διατρήσεων, θραύσματα 

μικροεργαλείων), πιο αποτελεσματική απόξεση 
του κοκκιωματώδους ιστού περιρριζικά, δυνα-
τότητα πρόσβασης στους ριζικούς σωλήνες και 
έλεγχο ύπαρξης καταγμάτων της ρίζας. 

H αφαίρεση 2-3 χιλ. του ακρορριζίου εξα-
λείφει το μεγαλύτερο ποσοστό των ακρορριζι-
κών διακλαδώσεων του ριζικού συστήματος και 
δευτερευόντων ριζικών σωλήνων. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί η κλασσική ευθεία χειρολαβή 
με μικρή κυλινδροκωνική εγγλυφίδα ή ειδικές 
αυξητικές χειρολαβές με γωνία κεφαλής 45ο και 
οπίσθια έξοδο του αέρα, προσαρμοσένες στο 
χειρουργικό μοτέρ (Εικ. 3).

Με τη χρήση του Ο.Μ. και μικροκατόπτρων 
επιτυγχάνεται η βέλτιστη επισκόπηση του χει-
ρουργικού πεδίου με αποτέλεσμα η λοξοτόμη-
ση της επιφάνειας της ρίζας μετά την ακρορ-
ριζεκτομή μπορεί να μειωθεί στο ελάχιστο, 
δηλαδή της τάξης των 0o ως 10o (Εικ. 4). 

Αντιθέτως, οι κλασικές τεχνικές κατέληγαν 
σε μια μεγάλη λοξοτόμηση γωνίας 45ο - 60ο 
που εξυπηρετούσε αποκλειστικά καλύτερη 
πρόσβαση και ορατότητα στο πεδίο εργασίας, 
με συνέπεια την αποκοπή περισσότερων οδο-
ντικών ιστών. Ο προσεκτικός έλεγχος των ανα-
τομικών λεπτομερειών του ακρορριζίου γίνεται 
σε μεγάλη μεγέθυνση του Ο.Μ., με την προϋ-
πόθεση καλής τοπικής αιμόστασης, και μπορεί 
να οδηγήσει στην αποκάλυψη των ανατομικών 
ευρημάτων και ιατρογενών συμβαμάτων, όπως 

το επίμηκες κάταγμα ρίζας, μετατόπιση του 
ακρορριζικού τρήματος, ατελή έμφραξη ή υπε-
ρέμφραξη, μη προπαρασκευασμένο και εμφραγ-
μένο ριζικό σωλήνα, παρουσία ισθμού μεταξύ 
δύο ριζικών σωλήνων, πολλαπλά ακρορριζικά 
τρήματα (Εικ. 5α,β).

4. Προπαρασκευή ανάστροφης κοιλότη-
τας 
Η δημιουργία κατάλληλης κοιλότητας σε σχήμα 
και μέγεθος που θα μπορεί, στην συνέχεια, να 
εμφραχθεί ερμητικά με κάποιο υλικό ανάστρο-
φης έμφραξης, αποτελεί φραγμό έναντι των 
μικροοργανισμών και των προϊόντων τους που 
είτε έχουν παραμείνει στον ριζικό σωλήνα, είτε 
βρίσκονται στους περιακρορριζικούς ιστούς. Η 
μακροχρόνια αποφρακτική ικανότητα που εξα-
σφαλίζει η σωστή προπαρασκευή και έμφραξη 
της ανάστροφης κοιλότητας πρέπει να ικα-
νοποιεί αυτήν την βιολογική αρχή. Η ιδανική 
ανάστροφη κοιλότητα μπορεί να χαρακτηριστεί 
κοιλότητα ομάδας Ι, βάθους τουλάχιστον 3 mm 
μέσα στην οδοντίνη της ρίζας, με παράλληλα 
τοιχώματα που συμπίπτουν με την ανατομική 
μορφολογία του ριζικού σωλήνα. 

Η χρήση των υπερήχων στην χειρουργική 
ενδοδοντία έχει γίνει ευρέως αποδεκτή καθώς 
τα πλεονεκτήματα σε σχέση με την κλασική 
μέθοδο είναι πολλά. Οι μικρότερες διαστάσεις 
τους, η ευκολότερη πρόσβαση στην περιοχή 

του ακρορριζικού τμήματος της ρίζας σε συν-
δυασμό με την μειωμένη απομάκρυνση οστίτη 
ιστού, η ελαχιστοποίηση ή ο μηδενισμός της 
γωνίας εκτομής (εκτομή κάθετη ως προς τον 
επιμήκη άξονα του δοντιού) και η συνολικά 
μικρότερη έκθεση οδοντινοσωληναρίων είναι 
μερικά από αυτά. Σε σχέση με την διαμόρφωση 
της ανάστροφης κοιλότητας μπορούν να παρα-
σκευαστούν μικρότερες και πιο βαθιές κοιλότη-
τες, με πιο καθαρά τοιχώματα (απομάκρυνση 
οδοντικού επιχρίσματος - debris), με καλύτερο 
σχήμα συγκράτησης και πιο ευθυγραμμισμένες 
σε σχέση με τον επιμήκη άξονα του ριζικού σω-
λήνα. Επίσης, η προπαρασκευή με ανάστροφα 
ρύγχη υπερήχων έναντι της κλασικής μεθόδου 
παρέχει πλεονεκτήματα στην διαμόρφωση και 
στον καθαρισμό ριζών με βαθιές αύλακες και 
παρουσία ισθμών, μειώνοντας τις πιθανότητες 
διάτρησης της ρίζας (Εικ. 6).

5. Ανάστροφη έμφραξη κοιλότητας 
Σημαντική προϋπόθεση για μια άρτια ανάστρο-
φη έμφραξη είναι η βιολογική συμβατότητα του 
υλικού που χρησιμοποιείται και η ελάχιστη πα-
ρεμβολή του στην διαδικασία επούλωσης του 
τραύματος. Το ιδανικό θα ήταν η ανάστροφη 
έμφραξη του ριζικού σωλήνα να επιτρέπει τον 
σχηματισμό οστεΐνης επάνω στην επιφάνεια της 
ρίζας όπου να μπορούν να εισχωρήσουν ίνες του 
περιοδοντικού συνδέσμου. Απαραίτητες προϋ-

Εικ. 1α, β: Εμφάνιση ουλής ύστερα απο ημισεληνοειδή κρημνό στην 
πρόσθια περιοχή. Δεξιά τριγωνικός κρημνός με  διατήρηση μεσοδόντιας 
θηλής κατά την αποκόλλησή του. 

Εικ. 2: Οστεοτομία διαμέτρου 4χιλ. 
που επιτρέπει την είσοδο και προπα-
ρασκευή κοιλότητας με ανάστροφο 
ρύγχος υπερήχων (μεγέθυνση x8).

Εικ. 3: Εκτομή ακρορριζίου με γω-
νιώδη αυξητική χειρολαβή 45ο σε 
προγόμφιο της κάτω γνάθου (μεγέ-
θυνση x8).

α β

Εικ. 4: Ελάχιστη δυνατή λοξοτόμη-
ση ακρορριζίου και χρήση μικρο-
κατόπτρου για την επισκόπηση της 
εγγύς ρίζας σε γομφίο της άνω γνά-
θου (μεγέθυνση x16). 

Εικ. 6: Προπαρασκευή ανάστρο-
φης κολότητας και ισθμού σε τομέα 
της κάτω γνάθου με δύο ριζικούς 
σωλήνες (μεγέθυνση x16).

Εικ. 5α, β: Ανίχνευση δύο ακρορριζικών τρημάτων σε προγόμφιο κάτω 
γνάθου. Δεξιά διακρίνεται ο ισθμός μεταξύ των δύο ριζικών σωλήνων 
της εγγύς ρίζας γομφίου κάτω γνάθου (μεγέθυνση x16).

α β



ποθέσεις για την επίτευξη μιας κατά το δυνα-
τόν καλής ανάστροφης έμφραξης θεωρούνται: 
η καλή ορατότητα, ο έλεγχος της αιμορραγίας, 
ο καθαρισμός και το στέγνωμα της κοιλότητας, 
καθώς και η προστασία των περιακρορριζικών 
ιστών από τη διασπορά του υλικού. 

Η αιμορραγία ελέγχεται συνήθως ικανοποι-
ητικά με την τοποθέτηση στην οστική κοιλό-
τητα με συνδυασμό στεγνών και εμποτισμένων 
βυσμάτων βάμβακος με διάλυμα αδρεναλίνης 
1:1000 ή με αναισθητικό διάλυμα με αδρενα-
λίνη 1:80.000 (Εικ. 7). Το υλικό εκλογής τα 
τελευταία 20 χρόνια πρέπει να θεωρείται το 
ΜΤΑ, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη 
φορά στα μέσα της δεκαετίας του 1990 και 
έχει την ικανότητα να προάγει το σχηματισμό 
οστού, οδοντίνης και οστεΐνης in vivο. Η τοπο-
θέτηση του εμφρακτικού υλικού μπορεί να γίνει 
με μια μέση μεγέθυνση του Ο.Μ. και με τη χρή-
ση κατάλληλων εργαλείων, ώστε το υλικό να 
τοποθετηθεί σωστά στην ανάστροφη κοιλότητα 
και να μη διασκορπιστεί στους περιρριζικούς 
ιστούς (Εικ. 8).

6. Συρραφή κρημνού
Μετά την επανατοποθέτηση του κρημνού, η 
συρραφή του αρχίζει από τις γωνίες του κρη-
μνού με την ελάχιστη δύναμη έτσι ώστε να 
επιτευχθεί ο επανασυμπλησιασμός και επανα-
πρόσφηση των δύο επιφανειών του τραύματος, 
των κινητών και ακίνητων τμημάτων του βλε-
νογόννου. H συρραφή γίνεται με μονόκλωνα 
συνθετικά ράμματα μεγέθους 4-0 , 5-0 ή και 
6-0 για την περίπτωση της τομής διατήρησης 
της θηλής, με τοποθέτηση δύο ραμμάτων ανά 
θηλή. Η βελόνα είναι μεγέθους 10 ή 12 χιλ. και 
κυρτού σχήματος 3/8 ανεστραμένου τριγώνου 
για καλύτερη κοπτική ικανότητα και μικρότε-
ρο τραύμα στους ιστούς. Τα ράμματα αυτά, σε 
αντίθεση με τα πολύκλωνα μη επενδυμένα ράμ-
ματα από μετάξι, δεν ευνοούν τη συγκράτηση 
μικροβιακής πλάκας, ενώ η λεία, μη πορώδης 
επιφάνειά τους τα καθιστά λιγότερο διαπερατά 
από μικρόβια, με συνέπεια να προτείνονται σε 
όλα τα πρωτόκολλα χειρουργικής των μαλακών 
ιστών τα τελευταία χρόνια (Εικ. 9).

Συζήτηση 

Η αυξημένη μεγέθυνση και ο επαρκής φωτισμός 
που προσφέρεται στον κλινικό με την εμφάνιση 
του οπτικού μικροσκοπίου, καθώς και η χρήση 
της υπολογιστικής τομογραφίας κωνικής δέσμης 
κατά την προεπεμβατική αξιολόγηση, αλλά κατά 
την διάρκεια της επέμβασης, έχουν οδηγήσει σε 
νέα θεώρηση του χειρουργικού πρωτοκόλλου 
διάγνωσης και αντιμετώπισης περιακρορριζικών 
αλλοιώσεων, καθώς και σε αναθεώρηση της 
σημασίας της μορφολογίας του συστήματος των 
ριζικών σωλήνων, της ανατομίας της στοματικής 
κοιλότητας και, γενικότερα, την ακριβέστερη 
επίγνωση των αιτιολογικών και προδιαθεσικών 
παραγόντων σε κάθε περίπτωση. Η μικροχει-
ρουργική τεχνική βασιζόμενη στο Ο.Μ., τα 
μικροχειρουργικά εργαλεία, τα ρύγχη υπερή-
χων και σε πιο βιοσυμβατά υλικά ανάστροφης 
έμφραξης προσφέρει ελαχιστοποίηση του τραύ-
ματος, σε πολλές περιπτώσεις είναι λιγότερο 
επεμβατική διαδικασία από την μη χειρουργική 
επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας και κάθε 
στάδιό της μπορεί να διεξαχθεί πλέον με από-
λυτη ακρίβεια. Η εμφάνιση και καθιέρωση της 
μικροχειρουργικής στο χώρο της Ενδοδοντίας 
προσφέρει προβλεψιμότητα του χειρουργικού 
αποτελέσματος και υψηλό ποσοστό επιτυχίας 
στην περιακρορριζική χειρουργική, που κυμαί-
νεται στην νεότερη βιβλιογραφία μέχρι και πάνω 

από 90%. Παρ’ όλα αυτά, απαιτούνται περαιτέ-
ρω προοπτικές μελέτες υψηλού επιπέδου τεκμη-
ρίωσης και καλά οργανωμένες κλινικές μελέτες 
για την αξιολόγηση της μακροχρόνιας επιτυχίας 
της χειρουργικής ενδοδοντίας και των επιβαρυ-
ντικών παραγόντων που την επηρεάζουν. 
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Εικ. 7, 8: Τοποθέτηση ΜΤΑ για ανάστροφη έμφραξη. Διακρίνεται βύσμα βάμ-
βακος στην οστική κοιλότητα για έλεγχο της αιμόστασης (μεγέθυνση x16 - x25).

Εικ. 9α-γ: Διαχείριση μαλακών ιστών. Συρραφή κρημνού με μονόκλωνα ράμματα 6-0 και επούλωση των ιστών κατά 
την αποκοπή τους και μετά από επανέλεγχο 6 μηνών.

α β γ
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Ι. Νευροΐνωμα (Neurofibroma)

Το νευροΐνωμα είναι συνήθης καλοήθης όγκος 
των περιφερικών νεύρων. Προέρχεται από κύτ-
ταρα του Schwann, τους ινοβλάστες του περι-
νευρίου ή το ενδονεύριο. Στο στόμα ο όγκος 
είναι σπάνιος και απαντά είτε μονήρης είτε ως 
πολλαπλοί όγκοι στη νευροϊνωμάτωση ή νόσο 
του von Recklinghausen.

Κλινικά, εμφανίζεται ως αργά αναπτυσσόμε-
νος, καλά περιγεγραμμένος ανώδυνος όγκος, 
που καλύπτεται από φυσιολογικό βλεννογόνο 
και έχει σύσταση υπόσκληρη (Εικ. 1). Εντο-
πίζεται πιο συχνά στην παρειά, τη γλώσσα, την 
υπερώα και το φατνιακό βλεννογόνο. Πολύ 
σπάνια ο όγκος αναπτύσσεται στο οστούν των 
γνάθων. Η κλινική διάγνωση πρέπει να τεκμη-
ριωθεί ιστολογικά. Η κλινική διαφορική διά-
γνωση περιλαμβάνει τα νοσήματα που βρίσκο-
νται ταξινομημένα στον Πίνακα Ι.

Ιστολογικά χαρακτηρίζεται από άφθονες κολ-
λαγόνες ίνες, που στην περιφέρεια υφίσταται 
μυξωματώδη εκφύλιση, και πολλά αστεροειδή 
κύτταρα με κυματοειδή πυρήνα (Εικ. 2). Το 
καλυπτικό επιθήλιο είναι λεπτό και ατροφικό.

Η συντηρητική χειρουργική εξαίρεση είναι η 
πρώτη επιλογή.

ΙΙ. Σβάννωμα (Schwannoma)

Το σβάννωμα ή νευριλέμωμα είναι σπάνιος κα-
λοήθης όγκος του νευρικού ιστού, που προέρ-

χεται από τα κύτταρα του Schwann. Ο όγκος 
συνήθως είναι μονήρης, μπορεί όμως να αποτε-
λεί μέρος της νευροϊνωμάτωσης, τύπος II.

Ο όγκος προσβάλλει και τα δύο φύλα, πιο 
συχνά μεταξύ 20-40 ετών. Κλινικά, πρόκειται 
για αργά αναπτυσσόμενο, καλά περιγεγραμμένο 
άμισχο ογκίδιο, που καλύπτεται από φυσιολογι-
κό επιθήλιο και δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά (Εικ. 3). Είναι συνήθως ανώδυνο, 
έχει σύσταση υπόσκληρη και μέγεθος που κυ-
μαίνεται από 0,5-2 cm. Η γλώσσα είναι η πιο 
συχνή εντόπιση και ακολουθούν η υπερώα, το 
έδαφος του στόματος, η παρειά, τα ούλα και τα 
χείλη. Σπάνια ο όγκος αναπτύσσεται ενδοοστι-
κά στις γνάθους. Η κλινική διάγνωση πρέπει να 
τεκμηριωθεί ιστολογικά.

Η κλινική διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει 
τα νοσήματα που είναι ταξινομημένα στον Πί-
νακα ΙΙ.

Ιστολογικά διακρίνουμε 2 τύπους: α) τον 
Antoni Α (κυτταροβριθή) και β) τον Antoni Β 
(με λιγότερα κύτταρα). Ο Antoni Α τύπος χα-
ρακτηρίζεται από άφθονες δεσμίδες ατρακτοει-
δών κυττάρων που οι πυρήνες τους διατάσσο-
νται πασσαλοειδώς σε δύο στοίχους (Verocay 
bodies) (Εικ. 4). Ο Antoni Β τύπος χαρακτηρί-
ζεται από λιγότερα κύτταρα που βρίσκονται διά-
σπαρτα στο υπόστρωμα που συνήθως παρουσι-
άζει μυξωματώδη εκφύλιση. Η βλάβη συνήθως 
περιβάλλεται από κάψα.

Θεραπεία πρώτης επιλογής είναι η χειρουρ-
γική εξαίρεση.

Τα Μυστικά του Στόματος...
Γιώργος Χ. Λάσκαρης
Στοματολόγος. Ιατρός - Οδοντίατρος 

Αν. Καθηγητής Στοματολογίας Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών 

Επισκέπτης Καθηγητής Παν. Λονδίνου

Ιδρυτής & Διευθυντής Στοματολογικού Τμήματος Νοσ. «Α. Συγγρός» (1971-2008)

Επικοινωνία:

τηλ. 210-72.91.667

e-mail: glaskari@yahoo.gr

site: www.georgelaskaris.gr

Καλοήθεις όγκοι του νευρικού ιστού
Παρά το γεγονός ότι η στοματική κοιλότης δια-
θέτει ένα εξαιρετικά πλούσιο νευρικό σύστημα 
που εκφράζεται με τις πολλές αισθητικές και λει-
τουργικές παραμέτρους της περιοχής, οι καλο-
ήθεις και κακοήθεις όγκοι του νευρικού συστή-
ματος δεν είναι πολύ συχνοί. Από διαγνωστικής 
σκοπιάς, εξάλλου, οι όγκοι αυτής της ομάδος 
δεν διαθέτουν ιδιαίτερους κλινικούς χαρακτή-

ρες που οδηγούν τη διαγνωστική σκέψη προς 
αυτήν την κατεύθυνση. Επιπλέον, κατά κανόνα 
και ιδιαίτερα στην πρώιμη φάση της ανάπτυξής 
τους, πρόκειται για ανώδυνους όγκους παρά τη 
νευρογενή ιστογένεση. 
Η άποψη ότι «όλες οι περιπτώσεις είναι μονα-
δικές και πολύ όμοιες μεταξύ τους» που ισχύει 
στο χώρο της Ιατρικής για κάθε νόσημα, βρίσκει 

την κορύφωσή του στους όγκους νευρογενούς 
ιστογένεσης. 
Στο άρθρο αυτό θα παρουσιασθούν οι ιδιαίτε-
ροι κλινικοί χαρακτήρες των καλοήθων όγκων 
του νευρικού ιστού, σε συνδυασμό με τη δια-
φορική κλινική διάγνωση, τα εργαστηριακά 
ευρήματα και την ενδεδειγμένη θεραπευτική 
παρέμβαση.

Εικ. 1: Νευροΐνωμα στην κορυφή της γλώσσας, 
δεξιά.

Εικ. 4: Ιστολογική εικόνα σβαννώματος, τύπος 
Antoni A.

Πίνακας Ι 
Διαφορική Διάγνωση

Νευροϊνώματος

• Νευροϊνωμάτωση, τύπος I

• Σβάννωμα

• Ίνωμα

• Λειομύωμα

• Ινώδες ιστιοκύτωμα

• Κοκκιοκυτταρικός όγκος

Πίνακας ΙΙ 
Διαφορική Διάγνωση

Σβαννώματος

• Νευροΐνωμα

• Τραυματικό νεύρωμα

• Λειομύωμα

• Ινώδες ιστιοκύτωμα

• Ίνωμα

• Κοκκιοκυτταρικός όγκος

• Πλειόμορφο αδένωμα

Εικ. 2: Ιστολογική εικόνα νευροϊνώματος.

Εικ. 3: Σβάννωμα στην κορυφή της γλώσσας.

«..... μια από τις καλύτερες και εξαιρετικά χρήσιμες εκδόσεις «Ιατρικού Βιβλίου» τα τελευταία 
χρόνια στη χώρα μας για 3 βασικούς λόγους α. είναι φιλικό και ευχάριστω β. μαθαίνει ο Ιατρός 
κάθε ειδικότητας και ηλικίας, γ. έχει άψογες κλινικές, έγχρωμες εικόνες για κάθε νόσημα..... » 
Γιαμαρέλλου Ελένη, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Καθηγήτρια Παν. Αθηνών

«..... το να έχει στην διάθεσή του ο Ιατρός και ο Οδοντίατρος ένα τέτοιο πλήρες και μοναδικό 
βιβλίο είναι ένα τεράστιο εφόδιοστην κλινική άσκηση των καθηκόντων του. Το βιβλίο αποτελεί 
ένα πρότυπο παράθεσης ιατρικών γνώσεων για πολλούς άλλους συγγραφείς ..... » 
Κίττας Χρήστος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών, τεώς Πρύτανης

• Το βιβλίο Pocket Άτλας Νόσων Στόματος προσφέρει στον αναγνώστη 
πληροφορίες για τη διάγνωση και θεραπεία των νόσων του στόματος, τοπικών και 
συστηματικών, με στοχευμένο, συνοπτικό και πρακτικό τρόπο.

• Η ταξινόμηση των νόσων έχει γίνει με 3 κριτήρια: τη μορφολογία των βλαβών, το 
χρώμα και την τοπογραφία. Η ομαδοποίηση αυτή διευκολύνει τον ιατρό στη 
διάγνωση κάθε νόσου.

• Αποτελείται από 13 κεφάλαια που αναπτύσσονται σε 472 σελίδες και 436 
αντιπροσωπευτικές έγχρωμες εικόνες, υψηλής ανάλυσης και ευκρίνειας, σε 
αντιστοιχία με το κείμενο.

• Το κείμενο κάθε κεφαλαίου περιλαμβάνει στοχευμένες πληροφορίες που 
αφορούν τον ορισμό, την αιτιολογία, την κλινική εικόνα, τη διαφορική διάγνωση, 
τις εργαστηριακές εξετάσεις και τις θεραπευτικές κατευθύνσεις.

• Στο τέλος υπάρχει Παράρτημα όπου παρατίθενται σε μορφή πινάκων τα τοπικά 
φάρμακα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συμπτωματική θεραπεία.

• Το βιβλίο είναι το καταστάλαγμα της πολύχρονης αφοσίωσης και σύνθεσης των 
εμπειριών 50 χρόνων στη Στοματολογία, σε Πανεπιστημιακές και Νοσοκομειακές 
κλινικές, καθώς και στον ιδιωτικό τομέα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
• Eισαγωγή στη  

Στοματολογία

•  Διαγνωστική Απόφαση

•  Θεραπευτική 
Απόφαση

1.  Λευκές Βλάβες

2.  Ερυθρές Βλάβες

3.  Μελανές και Φαιές 
Βλάβες

4.  Φυσαλιδώδεις & 
Πομφολυγώδεις 
Βλάβες

5.  Ελκώσεις

6.  Θηλωματώδεις 
Βλάβες

7.  Διογκώσεις Ούλων

8.  Όγκοι Μαλακών 
Μορίων

9.  Κύστεις Μαλακών 
Ιστών

10. Οστικές Διογκώσεις

11. Διογκώσεις Tραχήλου

12. Νοσήματα Χειλέων

13. Νοσήματα Γλώσσας 

• Παράρτημα

• Ευρετήριο
Διάθεση:  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ | Σκουφά 64, 106 80 Αθήνα, Τηλ. 210 3814 939, email: odvima@otenet.gr, www. odvima.gr
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ΙΙΙ. Τραυματικό Νεύρωμα
(Traumatic Neuroma)

Το τραυματικό νεύρωμα δεν είναι αληθές νε-
όπλασμα αλλά αντιδραστική υπερπλασία των 
νευρικών ινών και των γύρω ιστών, μετά από 
τομή ή τραυματισμό του νεύρου.

Κλινικά, πρόκειται για μικρό ογκίδιο ή δι-
όγκωση του βλεννογόνου, που έχει λεία επι-
φάνεια και φυσιολογικό χρώμα, αυξάνει αργά 
και σπάνια έχει μέγεθος πάνω από 1 cm. Το 
τραυματικό νεύρωμα συνοδεύεται από πόνο, 
σε ποσοστό 40-50%, ή υπαισθησία. Εντοπί-
ζεται συχνότερα στην περιοχή του γενειακού 
τρήματος, το φατνιακό βλεννογόνο νωδών 
ατόμων, τα χείλη και τη γλώσσα (Εικ. 5). Εί-
ναι πιο συχνό σε γυναίκες, συνήθως άνω των 
50 ετών. Το τραυματικό νεύρωμα αποτελεί 
συχνή επιπλοκή από τραυματισμό ή τομή του 
ωτιαίου νεύρου μετά από χειρουργικές παρεμ-
βάσεις στην παρωτίδα.

Η διαφορική εξέταση περιλαμβάνει τους 
όγκους που υπάρχουν ταξινομημένοι στον Πί-
νακα IΙΙ.

Ιστολογικά χαρακτηρίζεται από την παρου-
σία πολλών δεσμίδων νευρικών ινών μέσα σε 
άφθονο υπόστρωμα συνδετικού ιστού που εμ-
φανίζει ποικίλου βαθμού φλεγμονή (Εικ. 6).

Θεραπεία επιλογής είναι η συντηρητική χει-
ρουργική εξαίρεση.

IV. Κοκκιοκυτταρικός Όγκος 
(Granular Cell Tumor)

Ο κοκκιοκυτταρικός όγκος ή κοκκιοκυτταρι-
κό μυοβλάστωμα ή όγκος του Abrikossoff εί-
ναι καλοήθης όγκος με αβέβαιη ιστογένεση. 
Πιστεύεται ότι προέρχεται από κύτταρα του 
Schwann ή αδιαφοροποίητα μεσεγχυματικά 
κύτταρα και όχι από τους γραμμωτούς μυς.

Ο όγκος απαντά πιο συχνά σε γυναίκες, 
συνήθως 40-60 ετών. Κλινικά, πρόκειται για 
μικρό καλά περιγεγραμμένο, άμισχο, ανώδυνο 
ογκίδιο που έχει χρώμα ερυθροκίτρινο ή λευ-
κάζον ή φυσιολογικό και προέχει λίγο ή καθό-
λου από το βλεννογόνο. 

Συνήθως, είναι μονήρες και υπόσκληρο 
στην ψηλάφηση. Κατά κανόνα, εντοπίζεται 
στη γλώσσα, το πλάγιο χείλος ή τη ράχη (Εικ. 
7) και λιγότερο συχνά στην παρειά και την 
υπερώα. Απαντά επίσης στο δέρμα και πολύ 
σπάνια σε σπλάγχνα. Η κλινική διάγνωση πρέ-
πει να τεκμηριωθεί ιστολογικά.

Η κλινική διαφορική διάγνωση περιλαμβά-
νει τους όγκους που βρίσκονται στον Πίνα-
κα ΙV.

Ιστολογικά χαρακτηρίζεται από μεγάλα πο-
λυγωνικά κύτταρα με άφθονο ηωσινόφιλο 
κοκκιώδες πρωτόπλασμα και μικρούς πυρήνες 
(Εικ. 8). Το επιθήλιο παρουσιάζει έντονη 
ψευδοεπιθηλιωματώδη υπερπλασία. Ανοσοϊ-
στοχημικά τα κύτταρα είναι θετικά για S-100 
πρωτεΐνη.

Θεραπεία επιλογής είναι η συντηρητική χει-
ρουργική εξαίρεση.

V. Κοκκιοκυτταρικός Όγκος
των Νεογνών (Granular Cell Tumor 

of the Newborn)

Ο κοκκιοκυτταρικός όγκος των νεογνών ή συγ-
γενής επουλίς των νεογνών είναι αντιδραστικός 
όγκος με αβέβαιη ιστογένεση. Η επικρατέστε-
ρη άποψη είναι ότι προέρχεται από αρχέγονα 

Πίνακας ΙΙΙ 
Διαφορική Διάγνωση

Τραυματικού Νευρώματος

• Σβάννωμα

• Νευροΐνωμα

• Ίνωμα

• Λίπωμα

•  Σύνδρομο πολλαπλών ενδοκρινι-

κών νεοπλασιών, τύπος 2Β

Εικ. 5: Τραυματικό νεύρωμα στο κέντρο της ρά-
χης της γλώσσας.

Εικ. 6: Ιστολογική εικόνα τραυματισμού νευρώ-
ματος.

Εικ. 7: Κοκκιοκυτταρικός όγκος στη ράχη της 
γλώσσας.

Πίνακας ΙV 
Διαφορική Διάγνωση

Κοκκιοκυτταρικού Όγκου

• Σβάννωμα

• Νευροΐνωμα

• Ίνωμα

• Λίπωμα

• Τραυματικό νεύρωμα

Εικ. 8: Ιστολογική εικόνα κοκκιοκυτταρικού 
όγκου.
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Αποτελεσµατικότητα1. Eνδείξεις2.

 
 

                 

Συµπτωµατική αγωγή οξέων κρίσεων 
µικρής διάρκειας:
• αρθρίτιδας 
• μη αρθριτικού ρευματισμού π.χ. τενοντίτιδα, θυλακίτιδαNiflumic Acid 

250mg
Nimesulide 

100mg
Nimesulide 

200mg Συµπτωµατική αγωγή του πόνου που σχετίζεται µε
φλεγµονώδεις παθήσεις στις περιοχές των ώτων,
της µύτης, του λαιµού και του στόµατος.
Άµεση αντιµετώπιση του άλγους κατά τη διάρκεια 
της εµµήνου ρύσεως (δυσµηνόρροια). 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Ragot JP, Monti T, Macciocchi A.: Controlled clinical investigation of acute analgesic activity of nimesulide in pain after oral surgery. Drugs. 1993;46 Suppl 1:162-7. 2. Περίληψη 
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. 3. Galyna Maleeva, Franck Peiretti, Boris S. Zhorov and Piotr Bregestovski.: Voltage-Dependent Inhibition of Glycine Receptor Channels by Niflumic 
Acid. Niflumic Acid. Front. Mol. Neurosci. 10:125. 

Για περισσότερες πληροφορίες εσωκλείεται η Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος  

 

  Δεν υπήρχε στατιστικώς σηµαντική διαφορά μεταξύ 

σε θεραπεία του πόνου 
μετά από χειρουργική εξαγωγή δοντιού.

Best 

Το νιφλουμικό οξύ επιδρά σε όλα τα 
στάδια της φλεγµονής

 καθώς επίσης µειώνει τον πόνο3.

Το νιφλουμικό οξύ
απορροφάται ταχέως2.

Λ. Πεντέλης 53, 152 35 Βριλήσσια, Τηλ.: 210 81 08 460
www.bauschhealth.gr | www.bausch.gr

NΕΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λ. Πεντέλης 53, 152 35 Βριλήσσια. Τηλ.: 210-8108460
www.bauschhealth.gr   |   www.bausch.gr N

IF
-G

R-
21

04
26



24 • Επιστημονικά Θέματα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021  |  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΒΗΜΑ

μεσεγχυματικά κύτταρα. Παρά το γεγονός ότι 
εμφανίζει ιστολογικά ομοιότητες με τον κοκκι-
οκυτταρικό όγκο υπάρχουν ανοσοϊστοχημικές 
και δομικές διαφορές.

Ο όγκος εμφανίζεται αποκλειστικά σε νεο-
γέννητα, στο φατνιακό βλεννογόνο, πιο συχνά 
στην άνω γνάθο και σπανιότερα στην κάτω γνά-
θο, είναι δε πιο συχνός σε κορίτσια (80-90%). 
Κλινικά, εμφανίζεται ως ασυμπτωματικός όγκος 
χρώματος ερυθρού ή φυσιολογικού με λεία ή 
ελαφρά λοβωτή επιφάνεια (Εικ. 9). Έχει μέ-
γεθος 0,5-2 cm και είναι συνήθως μονήρης. 
Η διάγνωση στηρίζεται στο ιστορικό και την 
κλινική εικόνα, πρέπει όμως να τεκμηριωθεί 
ιστολογικά.

Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει τους 
όγκους που υπάρχουν στον Πίνακα V.

Ιστολογικά χαρακτηρίζεται από την παρουσία 
στρογγυλών ή πολυγωνικών κυττάρων με άφθο-

νο ηωσινόφιλο, κοκκιώδες πρωτόπλασμα και 
μικρούς βασεόφιλους πυρήνες. Το καλυπτικό 
επιθήλιο σε αντίθεση με τον κοκκιοκυτταρικό 
όγκο είναι λεπτό και ατροφικό (Εικ. 10). Η 
ανοσοϊστοχημική ανάλυση δείχνει ότι τα κύττα-
ρα είναι αρνητικά για S-100 πρωτεΐνη.

Θεραπεία επιλογής είναι η χειρουργική εξαί-
ρεση. Σπάνια ο όγκος υποχωρεί μόνος.

VI. Μελανωτικός
Νευροεξωδερμικός Όγκος
των Νεογνών (Melanotic 

Neuroectodermal Tumor of Infancy)

Ο μελανωτικός νευροεξωδερμικός όγκος των 
νεογνών είναι σπάνιος καλοήθης όγκος νευ-
ροεξωδερμικής προέλευσης, που εμφανίζεται 
αποκλειστικά σε νεογέννητα, συνήθως κάτω 
των 10 μηνών, χωρίς προτίμηση στο φύλο.

Ο όγκος εντοπίζεται συχνότερα στην άνω 
γνάθο (75 - 80%) ενώ η κάτω γνάθος προ-
σβάλλεται πιο σπάνια. Επιπλέον, έχουν περι-
γραφεί περιπτώσεις στο κρανίο, το δέρμα, το 
μεσοθωράκιο, τον εγκέφαλο, την επιδιδυμίδα, 
τους όρχεις, τη μήτρα κ.ά. Κλινικά στο στό-
μα, πρόκειται για γρήγορα αναπτυσσόμενη 
ανώδυνη διόγκωση, που καλύπτεται από φυ-
σιολογικό επιθήλιο, έχει χρώμα ερυθρόφαιο ή 
φυσιολογικό και σύσταση ελαστική (Εικ. 11). 
Ο όγκος μπορεί να προκαλέσει και οστικές κα-
ταστροφές, που, μαζί με τη γρήγορη ανάπτυ-
ξη, δίνουν την εντύπωση κακοήθους όγκου. 
Η κλινική διάγνωση πρέπει να τεκμηριωθεί 
ιστολογικά και βιοχημικά.

Στον Πίνακα VI βρίσκονται τα νοσήματα 
που μπαίνουν στη διαφορική διάγνωση.

Ιστολογικά χαρακτηρίζεται από δύο κυττα-
ρικούς πληθυσμούς που σχηματίζουν φωλιές 
και σωληνοειδείς σχηματισμούς στο χόριο. Οι 
σχηματισμοί φωλεών απαρτίζονται από μικρά 
στρογγυλά κύτταρα με βαθυχρωματικό πυρήνα 
και λίγο πρωτόπλασμα (νευροβλαστικά κύπα-
ρα) (Εικ. 12), ενώ οι λοιποί σχηματισμοί πέ-
ριξ των φωλεών αποτελούνται από κυβοειδή, 
επιθηλιοειδή κύτταρα με φυσαλλιδώδη πυρή-
να και κύτταρα μελανίνης. Σπάνια παρατηρού-
νται μιτώσεις. Το πανοραμικό ακτινογράφημα 
και η αύξηση του βανιλλυλ-μανδελικού οξέος 
στα ούρα είναι επιπλέον εργαστηριακά, δια-
γνωστικά βοηθήματα.

Θεραπεία επιλογής είναι η συντηρητική χει-
ρουργική εξαίρεση.

Εικ. 10: Ιστολογική εικόνα κοκκιοκυτταρικού 
όγκου νεογνών.

Πίνακας V 
Διαφορική Διάγνωση

Κοκκιοκυτταρικού
Όγκου των Νεογνών

•  Μελανωτικός νευροεξωδερμικός 

όγκος των νεογνών

•  Αμαρτώματα

•  Κύστη των ούλων των νεογνών

•  Αιμαγγείωμα

•  Πυογόνο κοκκίωμα

Εικ. 9: Κοκκιοκυτταρικός όγκος νεογνών.

Πίνακας VI 
Διαφορική Διάγνωση

Μελανωτικού
Νευροεξωδερμικού 
Όγκου των Νεογνών

•  Κοκκιοκυτταρικός όγκος των 

νεογνών

•  Οστεοσάρκωμα

•  Αμαρτώματα

•  Χονδροσάρκωμα

•  Νευροβλάστωμα

•  Οδοντογενείς όγκοι

•  Κύστη ανατολής

•  Κακόηθες μελάνωμα

Εικ. 12: Ιστολογική εικόνα μελανωτικού νευροε-
ξωδερμικού όγκου των νεογνών.

Εικ. 11: Μελανωτικός νευροεξωδερμικός όγκος 
νεογνών στην κάτω γνάθο.
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Ιστορικό 
Άνδρας, 31 ετών, προσήλθε 
στο ιατρείο για μια μικρή, ανώ-
δυνη έλκωση στη μαλθακή υπε-
ρώα και πολλαπλά ογκίδια στο 
λαιμό. Η έλκωση εντοπίστηκε 

τυχαία κατά το βούρτσισμα ενώ, τα ογκίδια στο 
λαιμό, με το ξύρισμα, πριν από 4 εβδομάδες, οι 
δύο βλάβες δεν είχαν ανταποκριθεί στην προ-
τεινόμενη, από τον Παθολόγο του, θεραπεία 
κλαρυθρομυκίνης, επί 5 μέρες. Ο ασθενής είχε 
διαγνωστεί ως HIV θετικός πριν από 4 χρόνια, 
αλλά παρέμεινε χωρίς όμως αντι-ική θεραπεία. 
Η κλινική εξέταση έδειξε, ένα έλκος σε φάση 
επούλωσης, διαστάσεων 0.7 cm, στη μαλθακή 
υπερώα και μπροστά από την αριστερή, παρί-
σθμια καμάρα (Εικ. 1). Δεν διαπιστώθηκαν 
άλλες παρόμοιες βλάβες στο στόμα ή στα γεν-
νητικά όργανα, ενώ τα ογκίδια στο λαιμό ήταν 
ευκίνητα, αμφοτερόπλευρα, και αντιστοιχούσαν 
σε διογκωμένους τραχηλικούς λεμφαδένες, 
ο μεγαλύτερος των οποίων ήταν 7 mm, στην 
αριστερή πλευρά του λαιμού, κάτω από τον 
υπογνάθιο αδένα και μπροστά από τον στερ-
νο-κλειδομαστοειδή μυ (Εικ. 2). Μασχαλιαίοι 
και βουβωνικοί λεμφαδένες ήταν ψηλαφητοί 
και συνοδεύονταν από ένα κηλιδο-βλατιδώδες 
εξάνθημα στα χέρια και στα πέλματα (Εικ. 3), 
ενώ, γενική συμπτωματολογία, όπως, πυρετός ή 
η αδυναμία, ήταν απούσα. 
Ποια είναι η πιθανή αιτία;
1. HIV λοίμωξη 
2. Λοιμώδης μονοπυρήνωση 
3. Μεγάλη άφθα 
4. Πολύμορφο ερύθημα 
5. Σύφιλη 

Aπάντηση
Σύφιλη είναι η αιτία όλων των 
βλαβών. Αρχικά, εμφανίστηκε 
σαν ένα μονήρες, ασυμπτωματι-
κό έλκος στη μαλθακή υπερώα, 
που συνοδευόταν από γενικευ-

μένη λεμφαδενίτιδα, και στις επόμενες τρεις με 
τέσσερες εβδομάδες υποχώρησε, ενώ, παράλ-
ληλα, εμφανίστηκε χαρακτηριστικό εξάνθημα 
στο δέρμα των χεριών και των ποδιών (αρχή 
δευτερογενούς σταδίου). Η σύφιλη είναι ένα 
σεξουαλικό μεταδιδόμενο νόσημα, που οφείλε-
ται στο βακτήριο Treponema pallidum με ποικί-
λες εκδηλώσεις, ανάλογα με το στάδιο (πρωτο-
γενές, δευτερογενές, λανθάνον και τριτογενές). 
Το αρχικό στάδιο κλασικά, εμφανίζεται με ένα 
απλό συφιλιδικό έλκος (ένα διαρκές, ανώδυνο, 
χωρίς φαγούρα, δερματικό έλκος), η δευτερο-
γενής σύφιλη, με ένα διάχυτο εξάνθημα, που 
συχνά, προσβάλλει τις παλάμες των χεριών και 
τα πέλματα των ποδιών, η λανθάνουσα σύφιλη, 
με ελάχιστα έως καθόλου συμπτώματα, και η 
τριτογενής σύφιλη, με κομμίωμα (gumma), νευ-
ρολογικά ή καρδιακά συμπτώματα. 

Η νόσος επιβεβαιώνεται, εργαστηριακά, με τη 
δοκιμασία παθητικής αιμοσυγκόλησης (TPHA) 
ή τη δοκιμασία απορρόφησης φθορίζοντος 
-Troponema- αντισώματος (FTA-Abs) και θερα-
πεύεται με ενδομυική ή ενδοφλέβια χορήγηση 
Πενικιλλίνης G, ανάλογα με το στάδιο της νό-
σου. Το ιστορικό των βλαβών, όπως και η κλινι-
κή τους εξέταση, απέκλεισε άλλες αίτιες, όπως 
HIV λοίμωξη, λοιμώδη μονοπυρήνωση, πολύ-
μορφο ερύθημα, ακόμη και μια μεγάλη άφθα, 
από τη διάγνωση. Γενικευμένη λεμφαδενίτιδα 
είναι χαρακτηριστικό εύρημα μιας HIV λοίμωξης 
και της λοιμώδους μονοπυρήνωσης μόνο που 
το εξάνθημα στη λοιμώδη μονοπυρήνωση, είναι 
γενικευμένο, ενώ στην HIV λοίμωξη εντοπίζεται 
κυρίως στον κορμό και συνοδεύεται από γενική 

συμπτωματολογία. Η μεγάλη άφθα είναι  μια ιδι-
αιτέρως επώδυνη, υποτροπιάζουσα έλκωση, συ-
νοδευομένη από σύστοιχη τραχηλική, αλλά όχι 
γενικευμένη, λεμφαδενίτιδα ή δερματικό εξάν-
θημα. Σε αντίθεση, το πολύμορφο ερύθημα δεν 

συνοδεύεται από τοπική ή συστηματική λεμφα-
δενίτιδα, αλλά εμφανίζεται με πολλαπλές, επώ-
δυνες ελκώσεις στο στόμα, ποικίλου σχήματος 
ή μεγέθους και χαρακτηριστικές, τύπου στόχα-
στρου (target like), βλάβες.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
H στήλη της

Αναζητώντας την αιτία μιας χρόνιας έλκωσης στην υπερώα

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ 1 ΣΥΣΚΕΥΗ EQ-V ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ∆ΩΡΟ ΤΟ LED GLARE ΑΞΙΑΣ 630,00 €

Glare
Polywave Curink Light

Focused For
Deep, Uniform
Curing

• Στις τιµές δε συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.

Δημήτρης Μαλάμος   
Ειδικός Στοματολόγος DDS; MSc; 
PhD; Dip.O.M, Διπλωματούχος  
Ευρωπαϊκής Εταιρείας 
Στοματολογίας (EAOM),
Ταμίας Ελληνικής Εταιρίας 
Κλινικής Στοματολογίας
Mail επικοινωνίας:
dim.malamoς@gmail.com

Για επικοινωνία:

Εικ. 1: Χρόνιο έλκος υπε-
ρώας σε επούλωση. 

Εικ. 2: Διογκωμένος τρα-
χηλικός λεμφαδένας. 

Εικ. 3:  Κηλιδοβλατιδώδες 
εξάνθημα στο χέρι. 
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Η Αισθητική στις Κινητές
Επιεμφυτευματικές Οδοντοστοιχίες

Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος 
Τεχνολόγος Οδοντοτεχνικός, 
ITI member

Μιχάλης Πάτρας  
Προσθετολόγος, 
ITI Fellow

Παρά την πρόβλεψη για μείωση του ποσο-

στού των ασθενών με ολική νωδότητα, οι κι-

νητές αποκαταστάσεις αναμένεται να παραμεί-

νουν μέρος της οδοντιατρικής κλινικής πράξης 

για το άμεσο μέλλον. Ο μεγάλος αριθμός των 

ατόμων 3ης και 4ης ηλικίας λόγω της γήραν-

σης του παγκόσμιου πληθυσμού και οι ολο-

ένα αυξανόμενες αισθητικές απαιτήσεις των 

ασθενών, αποτελούν στις μέρες μας μία ιδι-

αίτερη πρόκληση για τον γενικό οδοντίατρο, 

τόσο κατά την κατασκευή συμβατικών οδοντο-

στοιχιών, όσο και στην περίπτωση των κινητών 

επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων. 

Η ικανοποίηση των ασθενών με κινητές προ-

σθέσεις είναι σημαντική για τη συνολική ποι-

ότητα ζωής τους και παραμένει το πιο επιθυ-

μητό αποτέλεσμα για τον κλινικό οδοντίατρο. 

Η αισθητική των κινητών προσθέσεων εξακο-

λουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο σημα-

ντικούς παράγοντες για τη συνολική ικανοποί-

ηση των ασθενών και συμβάλλει ουσιαστικά 

στη γρηγορότερη και ευκολότερη αποδοχή 

και ενσωμάτωση της προσθετικής εργασίας. 

Η επιτυχής έκβαση ενός τέτοιου εγχειρήματος 

περιλαμβάνει παραμέτρους που σχετίζονται 

με την ακριβή εφαρμογή των κλινικών σταδί-

ων, τη συμμετοχή του ασθενούς στη λήψη των 

αποφάσεων για την τελική μορφή της αποκα-

τάστασης, καθώς και την ποιοτική εργαστηρια-

κή υποστήριξη.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΑΔΙΑ

Στην κλινική πραγματικότητα, το ζητούμενο 
είναι μία προσθετική εργασία που να εναρμο-
νίζεται με το υπόλοιπο πρόσωπο, δημιουρ-
γώντας την εντύπωση-ψευδαίσθηση ενός φυ-
σικού φραγμού. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, 
απαιτούνται αρχικά οι σωστές καταγραφές και 
η ορθή επιλογή δοντιών (χρώμα, σχήμα, μέ-
γεθος), μέσα από ένα ευρύ φάσμα επιλογών 
που παρέχονται από τις εταιρείες κατασκευής 
τους (Εικ. 1,2).

Στη συνέχεια, ακολουθεί ένα εύρος τρο-
ποποιήσεων για την κατασκευή εξατομικευ-
μένων κινητών επιεμφυτευματικών προσθέ-
σεων, με έμφαση i) στις τροποποιήσεις στο 
σχήμα, τη μορφολογία και το μέγεθός τους 
πριν από την σύνταξη, ii) στην εναλλακτική 
και εξατομικευμένη σύνταξη των δοντιών, iii) 
στη λεπτομερή διαμόρφωση και χρωματισμό 
της ακρυλικής βάσης και iv) στις παρεμβάσεις 

στο χρώμα, την υφή και απόδοση ειδικών χα-
ρακτηριστικών στα δόντια μετά την όπτηση. 

Παρεμβάσεις στη μορφολογία
των δοντιών

Η απόδοση εξατομικευμένων χαρακτηριστι-
κών, έτσι ώστε τα τεχνητά δόντια να ταιριά-
ζουν με την ηλικία του ασθενούς, δημιουργεί 
την εντύπωση ενός φυσικού φραγμού που 
ενσωματώνεται αρμονικά στο συνολικό περί-
γραμμα του προσώπου (Εικ. 3).

 

Εξατομίκευση της σύνταξης
των δοντιών

Η αναπαραγωγή της ψευδαίσθησης ενός φυ-
σικού φραγμού μπορεί να επιτευχθεί με τη 
βοήθεια της εξατομικευμένης σύνταξης των 
δοντιών, σε αρμονική σχέση με την προσω-
πικότητα και τις αισθητικές απαιτήσεις του 
ασθενούς. Οι επαλληλίες, οι συνωστισμοί και 
κάθε είδους διακριτική στρεβλοδοντία απο-
δίδουν φυσικότητα στην εμφάνιση, καταργώ-
ντας τη μονοτονία μιας τέλειας σύνταξης των 
δοντιών (Εικ. 4-6).

 

Διαμόρφωση και χρωματισμός
της ακρυλικής βάσης

Η ομαλή μετάβαση από τα τεχνητά δόντια 
στην ακρυλική βάση αποτελεί άλλο ένα ση-
μείο προσοχής. Η διαμόρφωση των «ουλικών 
παρυφών» και γενικότερα των λείων επιφανει-
ών, ιδίως στις περιοχές που φαίνονται κατά 
το ευρύ χαμόγελο, επηρεάζουν σημαντικά τη 
συνολική εικόνα. Διακριτικά επάρματα ριζών, 
χαλινών και υφιζήσεις στα όρια των αυχένων 
των δοντιών, υποβοηθούν τη διάχυση του 
φωτός και μαζί με τις διακυμάνσεις στους 
χρωματισμούς, δίνουν την εντύπωση μιας 
τρισδιάστατης, ανάγλυφης ακρυλικής επιφά-
νειας (Εικ. 7-14).

Εικ. 1: Η ορθή επιλογή των τεχνητών 
δοντιών αποτελεί ίσως τη σημαντι-
κότερη παράμετρο για την αισθητική 
απόδοση.

Εικ. 2: Το σχήμα και το μέγεθος των 
δοντιών προσδίδουν χαρακτήρα και 
προσωπικότητα στην τελική πρόσθε-
ση.

Εικ. 3: Τροποποίηση των τεχνητών 
δοντιών έτσι ώστε να αποδοθούν 
φαινόμενα γήρανσης. Από το βι-
βλίο των Basker R.M. και Davenport 
J.C. «Prosthetic treatment of the 
edentulous patient», 4th ed.

Εικ. 4: Γενική άποψη σύνταξης δο-
ντιών με επαλληλίες και συνωστισμό.

Εικ. 5: Σύνταξη των προσθίων δο-
ντιών με επαλληλίες.

Εικ. 6: Εξατομικευμένη σύνταξη των 
κάτω προσθίων δοντιών.

Εικ. 7: Ενδοστοματική άποψη εξα-
τομικευμένης οδοντοστοιχίας στην 
κάτω γνάθο.

Εικ. 8: Ενδοστοματική άποψη ολικής 
οδοντοστοιχίας με επαλληλίες και 
χρωματικό χαρακτηρισμό της βάσης 
της.

Εικ. 9: Κλινική εικόνα εξατομικευμέ-
νης οδοντοστοιχίας με απομιμήσεις 
επαρμάτων ριζών.

Εικ. 10: Ολική οδοντοστοιχία με χρω-
ματική διαφοροποίηση και χαρακτη-
ρισμούς στην ακρυλική βάση της.

Εικ. 11: Τεχνική εξατομίκευσης βά-
σεων ολικών οδοντοστοιχιών στα 
έγκλειστρα με διαστρωματική τοπο-
θέτηση της ακρυλικής ρητίνης.
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Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα 
εμφυτευματολογίας
Step-by-step Dental Implants

Βασική εκπαίδευση (Foundation Level)
3 µήνες διάρκεια

6 Θεµατικές ενότητες

35 Γνωστικά αντικείµενα

Online όλο το εκπαιδευτικό υλικό για εξατοµικευµένο 
ρυθµό εκµάθησης

2 ηµέρες Χειρουργικής και Προσθετικής πρακτικής άσκησης

Online τελικές εξετάσεις

ITI Certificate in Implant Dentistry: Foundation Level

Κλινική εµπειρία  (Intermediate Level)
9 µήνες διάρκεια

10 ηµέρες κλινικής άσκησης

8 ηµέρες εργαστηριακής άσκησης και θεωρητικής 
ενηµέρωσης

4 Θεµατικές ενότητες θεωρητικής κατάρτισης

18 Γνωστικά αντικείµενα

Online εκπαιδευτικό υλικό για εξατοµικευµένο ρυθµό 
εκµάθησης

Χειρουργική τοποθέτηση και προσθετική αποκατάσταση     
5 εµφυτευµάτων σε ασθενείς

Online τελικές εξετάσεις

Παρουσίαση κλινικών περιστατικών

ITI Certificate in Implant Therapy: Intermediate Level

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής:

 www.iti-implantology.webnode.gr

Εγγραφές

για τον νέο κύκλο 

σεµιναρίων του 

2022

Παρεμβάσεις στο χρώμα
και την υφή των δοντιών

Μετά την όπτηση των οδοντοστοιχιών μπο-
ρούν να αποδοθούν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
στα δόντια, ώστε να ολοκληρωθεί η φυσικό-
τητα της εμφάνισής τους. Για το σκοπό αυτό 
κυκλοφορούν ειδικά kit με διάφορες φωτο-
πολυμεριζόμενες χρωστικές, οι οποίες επι-
στρώνονται σε τροχισμένες ή αμμοβολημένες 
επιφάνειες με μικροσκοπικά πινέλα. Με τον 
τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η απομίμηση τερη-
δόνων, αποτριβών, ρωγμών, σκουρόχρωμων 
«γραμμών καπνιστή», καθώς και διαβρώσεων 
ή εμφανών εμφράξεων σύνθετης ρητίνης. Οι 
διακριτικές αυτές παρεμβάσεις προσδίδουν 
προσωπικότητα και αρμονία στην τελική πρό-
σθεση, ενισχύοντας το φυσικό αποτέλεσμα, 
που είναι και το ζητούμενο (Εικ. 15-21). 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η κατανόηση των κλινικών και εργαστηρια-
κών παραμέτρων και η εμπειρία των αισθη-
τικών παρεμβάσεων στις κινητές προσθέσεις 
μπορεί να επιφέρει ένα αρκετά ικανοποιητι-
κό αποτέλεσμα για τον ασθενή και να του 
προσδώσει την χαμένη αυτοπεποίθηση και 
αξιοπρέπειά του. Η φαντασία, η οξυδέρκεια 
του κλινικού και η τεχνική κατάρτιση του συ-
νεργάτη οδοντικού τεχνολόγου, αποτελούν 
κρίσιμα προαπαιτούμενα για την ανάληψη 
και την επιτυχή ολοκλήρωση ενός τέτοιου 
εγχειρήματος.

Εικ. 12: Τοποθέτηση αρχικού στρώμα-
τος ανοικτόχρωμης (ροζ) ακρυλικής 
ρητίνης που να προσομοιάζει με τα 
προσπεφυκότα ούλα.

Εικ. 13: Επίστρωση δεύτερου στρώ-
ματος ακρυλικής ρητίνης, πιο έντο-
νης απόχρωσης, για την αναπαραγω-
γή του χρώματος των βλεννογόνων.

Εικ. 14: Απομίμηση υφίζησης ούλων 
και χρώσεις στους αυχένες και τα κο-
πτικά χείλη των δοντιών.

Εικ. 15: Δημιουργία αυλάκων στις κο-
πτικές επιφάνειες των τεχνητών δο-
ντιών.

Εικ. 16: Τοποθέτηση ρητίνης και χρω-
στικών σε αποχρώσεις οδοντίνης.

Εικ. 17: Εφαρμογή φωτοπολυμεριζό-
μενων χρωστικών στις αύλακες και 
τα βοθρία των δοντιών.

Εικ. 18: Δημιουργία εμφανώς «κακό-
τεχνων» εμφράξεων από σύνθετη 
ρητίνη.

Εικ. 19: Γενική άποψη εξατομικευμέ-
νων επιεμφυτευματικών οδοντοστοι-
χιών.

Εικ. 20: Απομίμηση εμφράξεων ρητί-
νης, ρωγμών (crack lines) και  αυχε-
νικών δυσχρωμιών.

Εικ. 21: Aπόδοση αποτριβών στις κο-
πτικές επιφάνειες και αποκάλυψη της 
οδοντίνης.
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H στήλη της

Σύνδρομο Klinefelter 

Διάγνωση 

Τα άτομα με σύνδρομο Klinefelter συνήθως 
έχουν αυξημένες τις ορμόνες FSH (ωοθυλα-
κιοτρόπος ορμόνη) και LH (ωχρινοτρόπος 
ορμόνη) λόγω μειωμένης λειτουργίας των 
όρχεων μετά την έναρξη της εφηβείας. Η τε-
στοστερόνη επίσης είναι μειωμένη σε σχέση 
με την ηλικία του ατόμου.

Η τελική διάγνωση του συνδρόμου τίθεται 
με ανάλυση καρυότυπου. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις 80-90% υπάρχει ένα επιπλέον 
χρωμόσωμα Χ σε κάθε κύτταρο (ο καρυότυ-
πος είναι 47, ΧΧΥ) ενώ πιο σπάνια παρατη-
ρούνται περισσότερα του ενός υπεράριθμα 
Χ χρωμοσώματα (48,ΧΧΧΥ ή 49, ΧΧΧΧΥ). 
Επίσης μπορεί να υπάρχει μωσαϊκισμός του 
συνδρόμου Klinefelter (δηλ. σε κάποια μόνο 
κύτταρα υπάρχει ένα επιπλέον χρωμόσωμα) 
και οι περιπτώσεις αυτές είναι πιο ήπιες στις 
κλινικές τους εκδηλώσεις. 

Αιτιολογία 

Τα υπεράριθμα Χ χρωμοσώματα μπορεί να 
προκύψουν από μητρικό ή πατρικό μη δια-
χωρισμό των Χ και Υ χρωμοσωμάτων κατά 
την πρώτη και δεύτερη μειωτική διαίρεση. Η 
αυξημένη ηλικία της μητέρας συνδέεται με 
αυξημένο κίνδυνο μη διαχωρισμού κατά τη 
μείωση.

Κλινικές εκδηλώσεις 

Το σύνδρομο Klinefelter παρουσιάζει φαινο-
τυπική ποικιλομορφία και τα συμπτώματα και 

σημεία διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Σε 
μερικά άτομα υπάρχουν εμφανή σημεία από 
νωρίς ενώ σε άλλα η διάγνωση μπορεί να κα-
θυστερήσει και να γίνει στην ενήλικο ζωή. 

Τα πιο συχνά ευρήματα στα άτομα με το 
σύνδρομο:
•  Υψηλό ανάστημα με μακριά άνω και κάτω 

άκρα σε σχέση με τον κορμό.
•  Καθυστέρηση εμφάνισης εφηβείας ή απου-

σία εφηβείας ή μη ολοκλήρωση της εφη-
βείας.

•  Υποπλασία όρχεων και πέους.
•  Γυναικομαστία. 
•  Μειωμένη τριχοφυία στην περιοχή του εφη-

βαίου και του προσώπου καθώς και μειωμέ-

νη ανάπτυξη του μυϊκού ιστού.
•  Προβλήματα γονιμότητας (π.χ. αζωοσπερ-

μία) 
•  Νοητική υστέρηση στις περισσότερες πε-

ριπτώσεις. Τα άτομα έχουν δυσκολία στο 
λόγο και τη συναισθηματική ανάπτυξη. 
Τείνουν να είναι ντροπαλά, εσωστρεφή 
και δυσκολεύονται στις κοινωνικές συνανα-
στροφές. Επίσης δεν εκφράζουν εύκολα τα 
συναισθήματα και τις σκέψεις τους.

•  Μαθησιακές διαταραχές, διαταραχές της 
συγκέντρωσης και της μνήμης.

•  Αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης διαταρα-
χών αυτιστικού φάσματος, εμφάνιση συν-
δρόμου υπερκινητικότητας - διάσπασης 

προσοχής, ψυχώσεων, διαταραχών προσω-
πικότητας, κατάθλιψης καθώς και διπολικής 
διαταραχής.

•  Αυξημένη πιθανότητα οστεοπενίας και 
οστεοπόρωσης.

•  Αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης σακχαρώ-
δους διαβήτη τύπου Ι και τύπου ΙΙ ή άλλων 
νοσημάτων αυτοάνοσων, όπως το σύνδρο-
μο Sjogren και ο συστηματικός ερυθημα-
τώδης λύκος, ενώ πολύ σπάνια μπορεί να 
παρουσιάσουν συγγενείς καρδιοπάθειες, 
όπως τετραλογία Fallot και μετάθεση μεγά-
λων αγγείων.

Στοματοπροσωπικά χαρακτηριστικά

Το επιπλέον Χ χρωμόσωμα φαίνεται να επη-
ρεάζει τη φυσιολογική κρανιοπροσωπική 
ανάπτυξη. Όσον αφορά στα στοματοπροσω-
πικά χαρακτηριστικά, τα άτομα με το σύνδρο-
μο ενδέχεται να παρουσιάζουν:
•  μειωμένο θόλο του κρανίου
•  μειωμένη γωνία βάσεως του κρανίου
•  αύξηση των διαστάσεων του σώματος και 

της γωνίας της κάτω γνάθου και μειωμένο 
μήκος του κλάδου της κάτω γνάθου.

•  προγναθισμό της άνω ή συνηθέστερα της 
κάτω γνάθου (ο προγναθισμός της κάτω 
γνάθου οφείλεται πιθανώς στο σχήμα της 
βάσεως του κρανίου).

•  αυξημένη εγκάρσια διάμετρο της υπερώας 
και υπερωϊοσχιστία. 

Οδοντικά χαρακτηριστικά

Το επιπλέον Χ χρωμόσωμα φαίνεται να επη-

Ο οδοντίατρος ο οποίος θα παρατηρήσει 

ταυροδοντισμό στην ακτινογραφία

της οδοντοφυίας

κάποιου ασθενή μπορεί να είναι αυτός

ο οποίος θα οδηγήσει στη διερεύνηση για 

συνύπαρξη άλλων προβλημάτων που συνδέονται 

με ανωμαλίες στο Χ χρωμόσωμα.

~

Το σύνδρομο Klinefelter είναι μια γενετική διαταραχή που εμφανίζεται αποκλειστικά στα αγόρια και προκαλείται λόγω 
της παρουσίας ενός τουλάχιστον επιπλέον χρωμοσώματος Χ. Αποτελεί την συχνότερη 

χρωμοσωμική διαταραχή και η συχνότητα εμφάνισής του υπολογίζεται σε 1:500-1:1000 γεννήσεις αγορών.  
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Ορθοδοντικής 
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ρεάζει το πάχος της αδαμαντίνης. Μπορεί να 
παρατηρηθούν:
•  υποπλασία της αδαμαντίνης 
•  συγγενείς ελλείψεις μονίμων δοντιών
•  ταυροδοντισμός ο οποίος χαρακτηρίζε-

ται από αυξημένες διαστάσεις στις μύλες 
των δοντιών με την πολφική κοιλότητα 
να επεκτείνεται ακρορριζικά κυρίως στους 
προγομφίους και γομφίους. Οι μύλες των 
τομέων αντίστοιχα μπορεί να έχουν σχήμα 
«φτυαριού»,

•  ξηροστομία λόγω λήψης φαρμακευτικής 
αγωγής (π.χ. ηρεμιστικά σκευάσματα) 

•  αυξημένος επιπολασμός τερηδονικών βλα-
βών 

•  επιρρέπεια στη φλεγμονή του περιοδοντίου 
λόγω ορμονικών διαταραχών

•  ορθοδοντικά προβλήματα, όπως η τάση 
των γομφίων προς τάξη ΙΙΙ κατά Angle και 
αυξημένα ποσοστά πρόσθιας ανοιχτής 
δήξης

Πρόγνωση 

Σε γενικές γραμμές τα άτομα με Klinefelter 
έχουν μια καλή ποιότητα ζωής και δεν πα-
ρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Το 
σημαντικότερο είναι η σωστή παρακολούθη-
ση, η συναισθηματική και ψυχολογική στήρι-
ξη από το οικογενειακό περιβάλλον.

Θεραπεία

Δεν υπάρχει ριζική θεραπεία για τις εκδηλώ-
σεις του συνδρόμου Klinefelter. Τα θεραπευ-
τικά μέτρα που υλοποιούνται για τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής και της εμφάνισης των 
αγοριών με σύνδρομο Klinefelter περιλαμβά-
νουν τα ακόλουθα:
1. Χορήγηση τεστοστερόνης
2.  Χειρουργική επέμβαση για να αντιμετωπι-

στεί. η γυναικομαστία εάν είναι εκσεσημα-
σμένη. 

3.  Λογοθεραπεία και φυσικοθεραπεία για τη 
βελτίωση του λόγου και της φυσικής κατά-
στασης αντίστοιχα.

4.  Αξιολόγηση των μαθησιακών ικανοτήτων 
του παιδιού και ανάλογη στήριξη ανά περί-
πτωση από ειδικούς παιδαγωγούς.

5.  Ψυχολογική στήριξη από ψυχολόγο για 
την αντιμετώπιση των συναισθηματικών, 
κοινωνικών και ψυχολογικών θεμάτων.

 
Οδοντοθεραπευτική αντιμετώπιση 

ασθενών με το σύνδρομο

Οι περισσότεροι ασθενείς με το σύνδρομο, 
οι οποίοι έχουν δείκτη νοημοσύνης κοντά 
στα φυσιολογικά επίπεδα, έως μέτρια νοη-
τική υστέρηση, συνεργάζονται με τον οδο-
ντίατρο και αντιμετωπίζονται στην οδοντια-
τρική έδρα. 

Σε περιπτώσεις ταυροδοντισμού, σε προ-
γομφίους και γομφίους οι ρίζες είναι βρα-
χείες και διακλαδίζονται σε επίπεδο χαμη-
λότερο από το κανονικό. Η πολυπλοκότητα 
των ριζικών σωλήνων καθιστά δύσκολη την 
ενδοδοντική θεραπεία με συμβατικές τεχνι-
κές. Κατά τις εξαγωγές των δοντιών αν και 
οι ρίζες είναι βραχείες μπορεί παράλληλα να 
είναι εξαιρετικά αποκλίνουσες ή με μεγάλες 
κάμψεις. Η κατάσταση του περιοδοντίου η 
οποία επηρεάζεται από τις ορμονικές διατα-
ραχές των ατόμων αυτών παρουσιάζει επιρ-
ρέπεια στη φλεγμονή και απαιτεί συχνό έλεγ-
χο και θεραπεία.

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η αδυναμία 
συνεργασίας του ασθενούς λόγω νοητικής ή 
και ψυχοκινητικής υστέρησης δεν καθιστά 
ασφαλή και αποτελεσματική την οδοντιατρι-
κή αντιμετώπιση με τοπική αναισθησία, εν-
δείκνυται η χορήγηση γενικής αναισθησίας. 
Η οδοντοθεραπεία υπό γενική αναισθησία 

γίνεται σε ειδικές οδοντιατρικές μονάδες νο-
σοκομείων οι οποίες διαθέτουν την κατάλ-
ληλη υλικοτεχνική υποδομή και κατάλληλα 
εκπαιδευμένους οδοντιάτρους. Η μέθοδος 
αυτή προϋποθέτει τη συνεργασία με άλλες 
ιατρικές ειδικότητες έτσι ώστε να είναι ασφα-
λής.

Συμβολή του οδοντιάτρου
στη διάγνωση του συνδρόμου

Ο οδοντίατρος ο οποίος θα παρατηρήσει 
ταυροδοντισμό στην ακτινογραφία της 
οδοντοφυίας κάποιου ασθενή μπορεί να 
είναι αυτός ο οποίος θα οδηγήσει στη δι-
ερεύνηση για συνύπαρξη άλλων προβλημά-
των που συνδέονται με ανωμαλίες στο Χ 
χρωμόσωμα. 
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• Στις τιµές δε συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.

41 χρόνια µαζί...!

Σιλικόνη συµπύκνωσης παχύρευστη
µε βάση την πολυσιλοξάνη 

12,50€

Βάζο των 900ml

5,00€

Πάστα καταλύτης 60ml

82,00€

∆οχείο των 10 κιλών

Πολύ λεπτόρευστη σιλικόνη
συµπύκνωσης

Λεπτόρευστη σιλικόνη
συµπύκνωσης

8,00€Συσκευασία: 
Σωληνάριο 140ml 8,00€Συσκευασία: 

Σωληνάριο 140ml

Με 5 τµχ. αξίας 62,50€
+ 1 ∆ΩΡΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Με 5 τµχ. αξίας 25€
+ 1 ∆ΩΡΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Τιµή SET
(Παχύρευστο + Λεπτόρευστο)

ΜΟΝΟ 50€

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Με 5 τµχ. αξίας 40€
+ 1 ∆ΩΡΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Με 5 τµχ. αξίας 40€

+ 1 ∆ΩΡΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σιλικόνη αθροιστικού τύπου, παχύρευστη, ταχείας πήξης Σιλικόνη αθροιστικού τύπου, παχύρευστη, 
κανονικής πήξης 

Συσκευασία: Βάση  500gr  +  καταλύτης  500gr Συσκευασία: Βάση  500gr  +  καταλύτης  500gr

Putty Soft Putty Hard

ΝΕΑ
ΦΟΡΜΟΥΛΑ

33,00€ 33,00€

Σιλικόνη αθροιστικού τύπου, 
λεπτόρευστη, ταχείας πήξης

Σιλικόνη αθροιστικού τύπου, 
λεπτόρευστη, κανονικής πήξης

Σιλικόνη αθροιστικού τύπου, 
πολύ λεπτόρευστη, ταχείας 
πήξης

22,00€
Συσκευασία: 
Φύσιγγες 2χ50ml
+ αναµικτήρες

22,00€
Συσκευασία: 
Φύσιγγες 2χ50ml
+ αναµικτήρες

22,00€
Συσκευασία: 
Φύσιγγες 2χ50ml
+ αναµικτήρες

25,00€
Συσκευασία: 
Φύσιγγες 2χ50ml
+ αναµικτήρες

Σιλικόνη αθροιστικού τύπου, µέσης 
ρευστότητας. Μονοφασικό υλικό
Ιδανικό για αποτυπώµατα 
εµφυτευµάτων

26,00€
Συσκευασία: 
Φύσιγγες 2χ50ml
+ αναµικτήρες

Heavy body

Jumbo Heavy body

Σιλικόνη αθροιστικού τύπου, 
υψηλού ιξώδους για µονή φάση
(ταυτόχρονη) σε συνδυασµό
µε Light body

Παχύρευστη σιλικόνη αθροιστικού τύπου
σε φύσιγγα 5:1 για ανάµιξη σε συσκευή

Σιλικόνη αθροιστικού τύπου, υψηλού ιξώδους 
για µονή φάση (ταυτόχρονη) σε συνδυασµό 
µε Light body σε φύσιγγα 5:1 
για ανάµιξη σε συσκευή

Συσκευασία: Φύσιγγα 380ml + αναµικτήρες40,00€ Συσκευασία: Φύσιγγα 380ml + αναµικτήρες40,00€ Συσκευασία: Φύσιγγα 380ml + αναµικτήρες40,00€

Ιδανικό για αποτυπώµατα εµφυτευµάτων

Αλγινικό 
αποτυπωτικό 
υλικό, ταχύπηκτο
ειδικά για 
ορθοδοντικούς

Συσκευασία: 
Σακούλα 1lb

Συσκευασία: 
Σακούλα 1lb

Συσκευασία: 
Σακούλα 1lb

∆ιάφανη σιλικόνη αθροιστικού
τύπου, µέσης ρευστότητας

Συσκευασία: 
Φύσιγγες 2χ50ml + αναµικτήρες

Σιλικόνη αθροιστικού τύπου, µέσης 
ρευστότητας για καταγραφή σύγκλησης

Αλγινικό
αποτυπωτικό 
υλικό,
κανονικής
πήξης

Αλγινικό 
αποτυπωτικό 
υλικό µε
χρωµατικό 
δείκτη
κανονικής
πήξης 

26,00€
Συσκευασία: 
Φύσιγγες 2χ50ml + αναµικτήρες

26,00€
5,20€

5 + 1 ∆ΩΡΟ

5,20€

5 + 1 ∆ΩΡΟ

6,20€

5 + 1 ∆ΩΡΟ

Σιλικόνη αθροιστικού τύπου, µέσης 
ρευστότητας. Μονοφασικό υλικό 
σε φύσιγγα 5:1 για ανάµιξη σε συσκευή
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Γυναίκα ηλικίας 65 ετών με ολική 
οδοντοστοιχία άνω γνάθου, από 
την ηλικία των 45 ετών. Προσήλ-
θε με μειωμένη την ευστάθεια της 
ολικής οδοντοστοιχίας. Λόγω της 
περιορισμένου εύρους του οστικού 
πετάλου είναι αδύνατη η τοποθέ-
τηση εμφυτευμάτων χωρίς οστική 
ανάπλαση. Η οστική ανάπλαση 
είναι η διαδικασία αναγέννησης 
του οστού των γνάθων μέσω ειδι-
κών τεχνικών, με απώτερο σκοπό 
την αναδόμηση των ιστών και την 
τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευ-
μάτων. 

Η αναδόμηση των περιοδοντι-
κών ιστών απαιτεί την τοποθέ-
τηση ανθρώπινου μοσχεύματος, 
έτσι ώστε ο ασθενής να αποκτήσει 
εκ νέου την αναγκαία ποσότητα 
οστού, η δυνατότητα ανάπλασης 
της περιοχής γίνεται με χρήση 
αυξητικών παραγόντων και μο-

σχευμάτων (PRP). Η διαδικασία 
γίνεται παίρνοντας μικρή ποσότη-
τα αίματος από τον ασθενή. Από 
αυτό δημιουργείται μόσχευμα που 
προέρχεται από τον ίδιο του τον 
οργανισμό με τη βοήθεια ειδικού 
μηχανήματος φυγοκέντρισης. Έτσι 
ώστε να δημιουργηθεί το κατάλλη-
λο πάχος και ύψος οστού για να 
μπει το εμφύτευμα στο σημείο που 
είναι απαραίτητο βάσει του σχεδί-
ου θεραπείας. Όλη η διαδικασία 
είναι είναι απόλυτα φιλική με τον 
ανθρώπινο οργανισμό. 

Το Prp έχει αποδειχθεί αποτελε-
σματικό για τη βελτίωση των χει-
ρουργικών αποτελεσμάτων σε ποι-
κίλες διαδικασίες στον τομέα της 
στοματικής και γναθοπροσωπικής 
χειρουργικής. Το Prp παρουσιάζει 
επίσης υποσχέσεις στην περιοδο-
ντική αναγεννητική θεραπεία.

Οι νωδοί ασθενείς συχνά δεν 

συνηθίζουν να φορούν συμβατι-
κές οδοντοστοιχίες. Η ανάγκη 
για βελτίωση της συγκράτησης σε 
πολύ απορροφημένες ακρολοφίες 
η βελτιωμένη μασητική ικανότητα, 
η βελτίωση του διαιτολογίου, η αυ-
τοπεποίθηση των ασθενών, αλλά 
και απλοποίηση της στοματικής 
υγιεινής οδηγούν στην επιλογή 
της επένθετης επιεμφυτευματικής 
οδοντοστοιχίας. 

Η ολική οδοντοστοιχία που υπο-

στηρίζεται από εμφύτευμα με κυ-
λινδρικό σύνδεσμο τύπου locator 
είναι μια αφαιρούμενη πλήρης 
οδοντοστοιχία σε συνδυασμό με 
εμφυτεύματα που έχουν σχεδιαστεί 
για να βελτιώσουν τη σταθερότητα 
στο στοματικό περιβάλλον, η υγι-
εινή τους είναι πολύ εύκολη και 
παρόλο που θα χρειαζόταν συχνά 
ελέγχους της εφαρμογής της επί 
της βλεννογόνου (λόγω του ότι η 
στήριξη προέρχεται κυρίως από 
αυτή ενώ τα εμφυτεύματα προσφέ-
ρουν συγκράτηση) για συντήρηση, 
έχουν μεγάλη αποδοχή από τους 
ασθενείς.
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Εικ. 1: Αρχική ακτινογραφία.

Εικ. 5: Τοποθέτηση  των εμφυτευμάτων.

Εικ. 9: Τα locators τοποθετημένα στο στόμα της 
ασθενούς.

Εικ. 12α-δ: CT Scan με την πάροδο  δύο ετών.

Εικ. 2: Πριν από την τοποθέτηση των εμφυτευ-
μάτων.

Εικ. 6: Τοποθέτηση οστικού μοσχεύματος με τη 
μέθοδο Prp.

Εικ. 10: Το εσωτερικό της επένθετης επιεμφυτευ-
ματικής ολικής οδοντοστοιχίας με τα πλαστικά 
τμήματα του συστήματος locator. 

Εικ. 3: Δημιουργία κρημνού. Αποκάλυψη της 
οστικής βλάβης. 

Εικ. 7: Συρραφή του κρημνού με συνεχές ράμ-
μα.

Εικ. 11α,β: Η τελική αποκατάσταση με επένθετη επιεμφυτευματική ολική οδοντοστοιχία. 

Εικ. 4: Το οστικό εύρος της άνω γνάθου.

Εικ. 8: Ακτινογραφία με την πάροδο έξι μηνών.

Επένθετη επιεμφυτευματική οδοντοστοιχία στην άνω
γνάθο και τοποθέτηση μοσχεύματος με τη μέθοδο PRP

Γιώργος Γιακμής 
Χειρουργός Οδοντίατρος 
ICOI Diplomate, ITI Member, 
EAO Member
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Οι επιθυμίες της ασθενούς
και η λύση

Ως έφηβη, η 24χρονη πλέον ασθενής είχε 
σπάσει τον #21. Το δόντι είχε αποκαταστα-
θεί με διαστρωμάτωση σύνθετης ρητίνης. Σε 
μεταγενέστερο στάδιο, στο δόντι τοποθε-
τήθηκε ακρυλική στεφάνη. Η αποκατάστα-
ση αυτή, ωστόσο, είχε μια μάλλον «άψυχη» 
εμφάνιση και φαινόταν «ξένη» σε σύγκριση 
με τα παρακείμενα δόντια. Η μη ελκυστική 
εμφάνισή της τονίστηκε περαιτέρω με τη 
λεύκανση των δοντιών (Εικ. 1). Η ασθενής 
επιθυμούσε ένα δόντι με «τέλειο σχήμα και 
χρώμα». Αυτό απαιτούσε μεγάλη τεχνική και 
δημιουργική ικανότητα από την πλευρά του 
οδοντοτεχνίτη και φυσικά τη χρήση κατάλ-
ληλων υλικών.

Αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε το IPS 
e.max ZirCAD Prime της Ivoclar Vivadent 
για διάφορους λόγους. Το γεγονός ότι οι 
δίσκοι παράγονται σύμφωνα με μια νέα τε-
χνική κατασκευής που ονομάζεται Gradient 
Technology (GT) ήταν ένα αποφασιστικό 
κριτήριο. Σε αυτή τη διαδικασία, οι πρώτες 
ύλες 3Y-TZP (ζιρκονία υψηλής αντοχής) και 
5Y-TZP (ζιρκονία πολύ υψηλής διαφάνειας) 
συνδυάζονται για την παραγωγή ενός υλικού 
χωρίς στρώματα, που δείχνει απρόσκοπτη 
διαβάθμιση χρώματος και διαφάνειας και μια 
πολύ ομοιογενή μικροδομή. 

Στο συγκεκριμένο περιστατικό, το δυσχρω-
μικό δόντι παρασκευάστηκε με ένα απο-
στρογγυλεμένο βάθρο ορθής γωνίας, ώστε 
να δεχθεί την ολοκεραμική αποκατάσταση 
(Εικ. 2). Η ζιρκονία IPS e.max ZirCAD 
Prime παρείχε ιδανικές προϋποθέσεις για την 
κάλυψη του σχετικά σκούρου παρασκευασμέ-
νου δοντιού και ταυτόχρονα για την εκπλή-
ρωση των υψηλών αισθητικών προσδοκιών 
της ασθενούς.

Πάθος για την αισθητική 

Η στεφάνη σχεδιάστηκε με ελαφρώς μειωμέ-
νο όγκο με το πρόγραμμα CAD. Η μείωση 
στην κοπτική περιοχή ήταν μεγαλύτερη από 
ότι στο αυχενικό τμήμα της στεφάνης. Αυτό 
επιλέχθηκε για να υπάρχει αρκετός χώρος 
για την προσαρμογή της κοπτικής περιοχής 
με εξατομικευμένα στρώματα. Στο παχύτερο 
αυχενικό τμήμα της στεφάνης εκμεταλλευτή-
καμε την υψηλή αδιαφάνεια του IPS e.max 
ZirCAD Prime για να καλύψουμε το σκούρο 
οδοντικό κολόβωμα. Το λογισμικό CAM κα-
θόρισε εύκολα την ακριβή θέση της στεφά-
νης μέσα στο δίσκο. Οι αποκαταστάσεις IPS 
e.max ZirCAD Prime μετά τη μηχανική κοπή 
υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία χρησιμο-
ποιώντας προγράμματα ταχείας πυροσυσσω-
μάτωσης. Ο φούρνος Programat S1 1600 
της Ivoclar Vivadent, για παράδειγμα, πυρο-
συσσωματώνει μια μονήρη στεφάνη, όπως 
αυτή που περιγράφεται εδώ, σε λιγότερο από 
δύο ώρες. Η πυροσυσσωματωμένη αποκατά-
σταση σε αυτό το περιστατικό έδειξε εξαιρε-
τική ακρίβεια εφαρμογής στο εκμαγείο, αμέ-
σως μετά τη θερμική κατεργασία (Εικ. 3).

Στη στεφάνη αποδόθηκαν «ρεαλιστικά» 
χαρακτηριστικά χρησιμοποιώντας τη βασική 
απόχρωση IPS e.max Ceram BL1 (Εικ. 4 
και 5). 

Το ασυνήθιστα ανοιχτό χρώμα των δο-
ντιών της ασθενούς μας ήταν μια μεγάλη 
πρόκληση. Σε περιστατικά όπως αυτό, τα 
υλικά Enamel and Effect της σειράς IPS 

e.max Ceram Selection προσφέρουν στον 
οδοντοτεχνίτη εξαιρετική ελευθερία στη δη-
μιουργικότητά του, κατά την εφαρμογή των 
εξατομικευμένων στρωμάτων στην αποκατά-
σταση. Η φωτεινότητα του δοντιού είναι εύ-
κολο να ελεγχθεί και μπορούν να αποδοθούν 
«φυσικά» χαρακτηριστικά για να επιτευχθούν 
εξαιρετικά αισθητικά αποτελέσματα. Δώσαμε 
ιδιαίτερη έμφαση στην αναπαραγωγή της δο-
μής της κοπτικής οδοντίνης. 

Ο #11 δείχνει μια ευδιάκριτη κυανή ημι-
διαφανή κοπτική περιοχή, την οποία διατρέ-
χουν λοβοί οδοντίνης. Ωστόσο, συγκριτικά 
το κοπτικό άκρο είναι αδιαφανές. Το σχήμα 
και το παιχνίδι του χρώματος, καθώς και η 
εσωτερική δομή και η υφή της επιφάνειας 
του φυσικού παρακείμενου δοντιού αναπαρά-
χθηκαν με επιτυχία. Οι χρωστικές και τα εφυ-
αλώματα της σειράς IPS Ivocolor χρησιμοποι-
ήθηκαν για να δώσουν στην αποκατάσταση 
το κατάλληλο φινίρισμα και την επιφανειακή 
γυαλάδα. Η Εικ. 6 δείχνει την ολοκληρωμέ-
νη αποκατάσταση στο εκμαγείο.

Η στιγμή της αλήθειας

Το ραντεβού δοκιμής δεν θα μπορούσε να 
πάει καλύτερα! Η στεφάνη είχε άψογη εφαρ-
μογή και φαινόταν υπέροχη. Οι φωτογραφίες 
στις Εικ. 7 και 8 ελήφθησαν κατά τη δοκιμή 
της στεφάνης. 

Δείχνουν ξεκάθαρα τις εντυπωσιακές αι-

σθητικές ιδιότητες της τεχνολογίας Gradient. 
Παρά τη δυσκολία του περιστατικού, που 
περιλαμβάνει πολύ ανοιχτόχρωμα δόντια από 
τη μια πλευρά και σκούρα οδοντικά κολοβώ-
ματα από την άλλη, το IPS e.max ZirCAD 
Prime κατάφερε να εκπληρώσει δύο διαφο-
ρετικούς στόχους: Δηλαδή, κάλυψε αποτελε-
σματικά τη δυσχρωμική οδοντική δομή στην 
αυχενική περιοχή, ενώ ταυτόχρονα το δόντι 
δείχνει απίστευτα «φυσικό», ως αποτέλεσμα 
της επαναπόδοσης των λοβών οδοντίνης και 
των ημιδιαφανών περιοχών. Το παιχνίδι του 
φωτός και του χρώματος εντείνεται προς το 
κοπτικό άκρο  και δημιουργεί ένα αρμονικό 
συνολικό αποτέλεσμα, το οποίο επιτρέπει 
στο δόντι να εναρμονίζεται ομαλά στο περι-
βάλλον των παρακείμενων φυσικών δοντιών. 
Η επιθυμία της ασθενούς για «τέλειο σχήμα 
και χρώμα» έχει εκπληρωθεί (Εικ. 9 και 10).

Εντυπωσιακό αποτέλεσμα

Η ασθενής είναι περήφανη για το χαμόγελό 
της, ο θεράπων οδοντίατρος είναι περισσό-
τερο από ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα 
και ο οδοντοτεχνίτης είναι ευχαριστημένος, 
γιατί αυτού του είδους η εργασία είναι εξαι-
ρετικά ικανοποιητική. Ωστόσο, τέτοια συναρ-
παστικά αποτελέσματα, που αφορούν αισθη-
τική υψηλών προδιαγραφών, δεν μπορούν 
να αναμένονται συνήθως στο οδοντιατρείο 
και στο εργαστήριο και η εμπορική επιτυχία 
απαιτεί καλή οικονομική σκέψη. 

Ως εκ τούτου, είναι καλό να γνωρίζουμε ότι 
υπάρχει μια διαθέσιμη ολοκεραμική λύση, κα-
τάλληλη για πολλές διαφορετικές ενδείξεις, 
που εκτείνονται από μονήρεις στεφάνες έως 
αποκαταστάσεις πολλαπλών μονάδων και για 
όλες τις τεχνικές κατασκευής, που κυμαίνο-
νται από μονολιθική τεχνική έως διαστρωμά-
τωση υψηλής αισθητικής. Βάζοντας το IPS 
e.max ZirCAD Prime στην «απόλυτη» δοκι-
μή δείξαμε ότι αυτό το υλικό είναι ικανό για 
σπουδαία πράγματα.

IPS e.max ZirCAD Prime: η απόλυτη δοκιμή

Οι οδοντοτεχνίτες παράγουν καθημερινά μονολιθικές στεφάνες και γέφυρες μερικής επικάλυψης, οπισθίων κάτω δοντιών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να 
ενθουσιάζονται ιδιαίτερα όταν έρχεται στο εργαστήριο κάτι διαφορετικό και εξαιρετικά απαιτητικό, όπως ο μεμονωμένος τομέας που περιγράφεται σε αυτό το 
άρθρο. Σε τέτοια περιστατικά, η αποτελεσματικότητα και το οικονομικό όφελος είναι δευτερεύοντα. Ο οδοντοτεχνίτης πρέπει απλώς να ρίξει μια γρήγορη ματιά 

στα παρακείμενα φυσικά δόντια για να αισθανθεί τη δημιουργικότητα να «ρέει». Καθώς το χρώμα, η ανατομία και τα εξατομικευμένα στοιχεία των δοντιών 
καταγράφονται, τα πιθανά αποτελέσματα οπτικοποιούνται αμέσως. Η αναφορά περίπτωσης που ακολουθεί είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Εικ. 1: Μετά τη λεύκανση η ακρυλική στεφάνη 
στον #21 έδειχνε μη ελκυστική.

Εικ. 2: Το σχετικά δυσχρωμικό δόντι παρασκευ-
άστηκε με αποστρογγυλεμένο βάθρο ορθής 
γωνίας. 

Εικ. 3: Το ελαφρώς μειωμένο προφίλ της στε-
φάνης ολικής κάλυψης από IPS e.max ZirCAD 
Prime δείχνει άριστη εφαρμογή. 

Εικ. 4 και 5: Η ευέλικτη σειρά προϊόντων IPS 
e.max Ceram μας επιτρέπει να μιμηθούμε τις 
αποχρώσεις λεύκανσης των δοντιών, που δεί-
χνουν φυσική αντανάκλαση του φωτός.

Εικ. 6: Το ελαφρώς μειωμένο προφίλ της στε-
φάνης ολικής κάλυψης από IPS e.max ZirCAD 
Prime δείχνει άριστη εφαρμογή. 

Εικ. 7 και 8: Δοκιμή: παρά τη φυσική διαφάνεια 
της αποκατάστασης, η δυσχρωμική οδοντική 
δομή έχει καλυφθεί αποτελεσματικά από τη 
στεφάνη. 

Εικ. 9: Το σχήμα και το χρώμα της νέας στε-
φάνης στον #21 εναρμονίζεται ομαλά με τους 
γύρω ιστούς.

Εικ. 10: Άριστο, φυσικό αισθητικό αποτέλεσμα.

Yuki Momma
RDT, Weston, 
MA (ΗΠΑ)

Δρ. Christy Savas 
DDS, Worcester, 
MA (ΗΠΑ)
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Κλινικό Περιστατικό

Ένας ασθενής 55 ετών προσήλθε στο ια-
τρείο λέγοντας «το δόντι μου έχει σπάσει 
και πρέπει να αφαιρεθεί». Ο ασθενής εξε-
τάστηκε κλινικά και παρατηρήθηκε ότι το 
13 δόντι του είχε σπάσει, διακυβεύοντας 
την ακεραιότητα του υπόλοιπου δοντιού 
και της σταθερότητάς του μέσα στο φατνίο. 
Η εξαγωγή έγινε ατραυματικά προκειμένου 
να αποφευχθεί η διάρρηξη των στρωμά-
των και η καταστροφή των μαλακών ιστών 
(Εικ. 1). Μετά από αυτό, υπήρξε επαρκής 
αιμορραγία, έτσι ώστε δεν ήταν απαραίτη-
τη η παρουσία κάποιου εργαλείου για την 
πρόκληση αιμορραγίας στο οστό.

Μια μικρή ποσότητα Alveogyl τοποθε-
τήθηκε μέσα στο φατνίο για τη διατήρη-
ση της αιμόστασης (Εικ.2). Υπάρχουν 
Penghawar ίνες μεταξύ των συστατικών 
του υλικού και δημιουργούν ένα δίκτυο στο 
οποίο το ινώδες θα σχηματίσει τον αρχικό 
θρόμβο. Η ινώδης δομή παρέχει το ιδανι-
κό περιβάλλον για έναν ισχυρό και υψηλής 
ποιότητας θρόμβο, αποτρέποντας την εμ-
φάνιση φλεγμονής του φατνίου1.

Οι οδηγίες που δόθηκαν στον ασθενή 
επικεντρώθηκαν στην αποφυγή της απο-
κόλλησης του Alveogyl πρόωρα. Σε ορι-
σμένες περιπτώσεις, το Alveogyl μπορεί να 
παραμείνει για περισσότερο από μια εβδο-

μάδα και να είναι άβολα για τον ασθενή. 
Δεν ερεθίζει τον νέο ιστό, ωστόσο, και ο 
μόνος λόγος για να επιστρέψετε στο ια-
τρείο είναι να αφαιρέσετε ίνες που δεν 
έχουν απομακρυνθεί.

Απαγορεύτηκε στον ασθενή να χρησιμο-
ποιεί αντικείμενα για καθαρισμό όπως οδο-
ντογλυφίδες, μπατονέτες ή οδοντόβουρτσα 
στην περιοχή της εξαγωγής καθώς ενδέ-
χεται να καταστρέψουν τον θρόμβο ή και 
μάλιστα να τον απομακρύνουν4.

Αν και το Alveogyl ενδείκνυται αρχικά να 
θεραπεύσει την φατνιίτιδα, οι βιοσυγκολλη-
τικές του ιδιότητες σημαίνουν ότι μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στις μετεξακτικές περιοχές. 

Κατά τη διάρκεια του μετεγχειρητικού 
ελέγχου την 7η ημέρα, παρατηρήσαμε ότι 
το στρώμα ινώδους που δημιουργήθηκε 
από το σώμα ήταν παχύ και σταθερό, οι 
περιβάλλοντες ιστοί δεν έδειξαν σημάδια 
φλεγμονής ή ερεθισμούς (Εικ. 3) και ο 
ασθενής δεν ανέφερε πόνο ή δυσφορία. 
Είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι αυτές 
οι διαδικασίες δεν προσανατολίζονται προς 
μια σημαντική οστική αναγέννηση μεγαλύ-
τερη από αυτήν που θα εκτελέσει το σώμα.

 
Συμπέρασμα

Η χρήση επιθεμάτων όπως το Alveogyl βο-
ηθά στην καλή ποιότητα επούλωσης, απο-

φεύγοντας τις μετεγχειρητικές επιπλοκές 
όπως η φατνιίτιδα και καθησυχάζοντας τον 
ασθενή ως προς την πρόοδο της θεραπείας 
του. Επιτυγχάνοντας μια καλής ποιότητας 
επούλωση βελτιώνεται η κατάσταση του 
ασθενούς για μελλοντική προσθετική απο-
κατάσταση. Αυτό αυξάνει την πιθανότητα 
ότι ο ασθενής θα δεχτεί τις μελλοντικές 
θεραπείες που θα βοηθήσουν στην επανα-
φορά της μασητικής του λειτουργίας.

Είναι σημαντικό να μιλήσετε με τον 
ασθενή πριν πραγματοποιήσετε την εξα-
γωγή γιατί αυτή η κλινική διαδικασία δεν 
εξαλείφει το πρόβλημα. Αντιθέτως, δημι-
ουργεί ένα άλλο πρόβλημα το οποίο είναι 
η απουσία των δοντιών και η περιορισμένη 
μασητική λειτουργία.

Με σωστό σχεδιασμό, καλή διάγνωση 
και προγραμματισμένες μελλοντικές θερα-
πείες, οι ασθενείς θα είναι περισσότερο 
ενημερωμένοι για τη σημασία της αποκα-
τάστασης μετά από μια οδοντιατρική εξα-
γωγή.
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Επούλωση φατνίου 
χρησιμοποιώντας το Alveogyl

Εικ. 1: Το φατνίο παρουσιάζει ικανοποιητική αιμορραγία για να 
σχηματιστεί ο θρόμβος.

όπου έγινε η εξαγωγή5. Η αιτιολο-
γία του είναι η έκθεση του οστού 
που δεν μπορεί να καλυφθεί με 
κοκκιωματώδη ιστό λόγω ανεπαρ-
κούς αιμορραγίας. Κατά μέσο όρο, 
ο πόνος στον οποίο αναφέρεται ο 
ασθενής προκύπτει την τρίτη ημέ-
ρα μετά την επέμβαση και συχνά 
αντιμετωπίζεται ως επείγον οδο-
ντιατρικό περιστατικό.
Η θεραπεία περιλαμβάνει στην 
πρόκληση αιμορραγίας στο φατνι-
ακό οστό για να εξασφαλιστεί ο 
σχηματισμός του θρόμβου. Εκτός 
από αυτό, χρησιμοποιούνται βοη-

θητικά προϊόντα όπως αιμοστατικά 
με βάση το κολλαγόνο, χειρουργι-
κές κονίες, ή αιμοστατικές ινώδεις 
μήτρες, τελευταία γνωστή με την 
εμπορική ονομασία Alveogyl* της 
Septodont. 
Εκτός από τη χρήση του ως θερα-
πευτικό, οι ενδείξεις για το Alveogyl 
διευρύνθηκαν ώστε να συμπερι-
λαμβάνει την αιμόσταση άμεσα 
μετά την εκτέλεση της εξαγωγής3. 
Η ακόλουθη δημοσίευση παρου-
σιάζει ένα κλινικό περιστατικό χρή-
σης του Alveogyl για την πρόληψη 
της φατνιίτιδας.

Η φατνιακή επούλωση είναι μια 
προβλέψιμη και ασφαλής διαδι-
κασία, όμως, υπάρχουν καταστά-
σεις που θέτουν σε κίνδυνο την 
ακεραιότητα του φατνίου και την 
μελλοντική του επούλωση. Μετα-
ξύ των πιο κοινών μετά την εξαγω-
γή επιπλοκών είναι το ξηρό φατνίο 
ή η φλεγμονή του φατνίου2, μια 
κατάσταση που προκαλείται από 
την έλλειψη αιμορραγίας και την 
απουσία σχηματισμού καλής ποι-
ότητας θρόμβου. Το ξηρό φατνίο 
είναι μια κατάσταση που προκαλεί 
έντονο και οξύ πόνο στην περιοχή 

Paul Franco 
(C.D.E.P., Χειρουργός 
Οδοντίατρος με 
εξειδίκευση στην 
Περιοδοντολογία)
Περιοδοντολόγος και 
Εμφυτευματολόγος.
Ιδιωτικό Οδοντιατρείο, 
Periotech Κλινική, 
Γκουανταλαχάρα, Μεξικό

Εικ. 2: Οι φατνιακές ίνες σταθεροποιούν τον θρόμβο και αποφεύ-
γουν την έκθεση του οστού.

Εικ. 3: Κατά τη διάρκεια μετεγχειρητικού ελέγχου ύστερα από 7 
ημέρες, παρατηρήσαμε σταθερούς ιστούς και παχύ στρώμα ινώ-
δους. Οι περίσσειες ίνες αφαιρέθηκαν.

*Το Alveogyl είναι μια πάστα που χρησιμο-
ποιείται ως επικάλυψη σε περιπτώσεις ξη-
ρού φατνίου ή μετά από δύσκολες ή τραυ-
ματικές εξαγωγές σε ασθενείς με ιστορικό 
ξηρών φατνίων.
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Alveogyl

Ξηρό φατνίο; 
Ανακουφίστε
τον πόνο.

Ξηρό φατνίο; 
Ανακουφίστε
τον πόνο.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ-ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΑ
Μιχαλακοπούλου 157, Γουδή 115 27, Τηλ.: 210 7716 416 - 210 7751 000, Fax: 210 7711 100
e-mail: info@tsaprazis.gr, www.tsaprazis.gr

Το Alveogyl είναι ιδανικό για την επικάλυψη
του ξηρού φατνίου,  ανακουφίζοντας άμεσα

τον πόνο του ασθενή και είναι πολύ εύχρηστο
για τον οδοντίατρο.

Επίσης μπορεί  να χρησιμοποιηθεί προληπτικά 
ως επίθεμα μετεξακτικού φατνίου.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Clinical Guide
to Oral Diseases

Dimitris Malamos, Crispian Scully

Το βιβλίο «Clinical Guide to Oral Diseases» 
παρουσιάζει μια σειρά κλινικών περιπτώσεων 
που αφορούν τοπικές βλάβες του στόματος 
(των μαλακών και των σκληρών ιστών), του 
λαιμού ή του δέρματος καθώς και στοματικές 
εκδηλώσεις διαφόρων συστηματικών νοση-
μάτων.

Το βιβλίο αποτελείται από τρεις ενότητες. 
Η πρώτη ενότητα αφορά βλάβες ταξινομημέ-
νες ανάλογα με τη κλινική τους εμφάνιση ή 
τη συμπτωματολογία τους. Η δεύτερη ενό-
τητα αφορά τις συχνότερες βλάβες ανάλογα 
με την εντόπισή τους στο στόμα ενώ η τρίτη 
ενότητα περιλαμβάνει βλάβες που είναι φυσι-
ολογικές παραλλαγές ή εμφανίζονται συχνό-
τερα σε συγκεκριμένες ηλικίες ή σχετίζονται 
με διάφορα κλινικά σημεία ή φαινόμενα.

Κάθε ενότητα βασίζεται στη παρουσίαση 
ενδιαφερόντων κλινικών περιπτώσεων με 
αντιπροσωπευτικές εξαιρετικής ποιότητας 
έγχρωμες φωτογραφίες και συνοδεύεται με 
αντίστοιχους πίνακες και ερωτήσεις πολλα-
πλής επιλογής με διαφορετική βαρύτητα. 

Επιπρόσθετα κλινικά διαγράμματα (flow 
charts) και οι κωδικοί ICD 10 των συχνότε-
ρων βλαβών- νοσημάτων παρατίθενται στο 
τέλος του βιβλίου. Πρόσθετο υλικό και σχε-
τική βιβλιογραφία παρατίθεται για μελέτη στο 
διαδίκτυο. 

Η θεματολογία του βιβλίου σε συνδυα-
σμό με το μεγάλο αριθμό υψηλής ποιότητας 
αντιπροσωπευτικών κλινικών φωτογραφιών 
(>300) και συγκεντρωτικών πινάκων καθιστά 
το χρήσιμο βοήθημα, άτλαντα για τους φοι-
τητές και τους κλινικούς. Παρέχει τις βασικές 
κλινικές πληροφορίες που πρέπει ένας κλινι-
κός Οδοντίατρος να έχει για να αξιολογήσει 
ανάλογα με το περιστατικό και να βγάλει τη 
σωστή διάγνωση αποκλείοντας παραπλήσιες 
στοματικές βλάβες- νοσήματα ή να αποστεί-
λει το γρηγορότερο στον ειδικό.  

Η χρήση λίστας των ICD 10 κωδικών βο-
ηθάει πρακτικά τον κλινικό στην ηλεκτρονι-
κή συνταγογράφιση. Οι συνοπτικοί πίνακες 
και τα κλινικά διαγράμματα ομαδοποιούν 
διάφορα νοσήματα με κοινά χαρακτηριστικά 
ενώ οι ερωτο-απαντήσεις επιτρέπουν στον 
κλινικό Οδοντίατρο να αξιολογήσει το επί-
πεδο γνώσης του πάνω σε συχνές βλάβες 
του στόματος. 

Το βιβλίο κυκλοφορεί διαδικτυακά μέσω 
Amazon, Wiley com, ή μέσω διεθνών και 
Ελληνικών εκδοτικών οίκων.
Wiley-Blackwell, εκδοτικός οίκος Αγγλίας 
ISBN: 978-1-119-32811
448 σελίδες στα Αγγλικά και σύντομα στα 
Κινέζικα

Νέο Δ.Σ. στον Πανελλήνιο 
Σύνδεσμο Εμπόρων
Οδοντιατρικών Ειδών

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εμπόρων Οδοντιατρικών 
Ειδών απέκτησε πρόσφατα νέο Διοικητικό Συμβούλιο, 
μετά τις εκλογές της 8ης Σεπτεμβρίου.

Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. συνεκλήθη και συγκροτήθηκε 
σε σώμα στις 29 Σεπτεμβρίου, με την εξής σύνθεση, 
κατόπιν ομοφωνίας:

Πρόεδρος: Ευαγγελία Παπάζογλου

Αντιπρόεδρος: Νικολέττα Δεβερίκου

Γεν. Γραμματέας: Δημήτριος Φίκαρης

Ταμία: Σπυρίδων Σαρηγιάννης

Μέλη: Σταμάτης Ψύλογλου, Αθανάσιος 
Βιτσαρόπουλος, Χάρης Ράγκος

Νέο Δ.Σ. στην ΕΕΑΘΛΟ
Η Ελληνική Εταιρεία Αθλητικής Οδοντιατρικής (ΕΕΑ-
ΘΛΟ), μετά τις εκλογές που έλαβαν χώρα στις 17 Ιου-
λίου 2021, απέκτησε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με την 
ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος: Χρήστος Ραχιώτης
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Τράπαλης
Γενικός Γραμματέας: Λοΐζος Ευάγγελος
Ειδικός Γραμματέας: Χριστίνα-Ολίβια Παλιμετάκη
Ταμίας: Αικατερίνη Κυρανούδη
Ειδικός Ταμίας: Αλέξανδρος Μάνος
Μέλος: Αρμπής Σπυρίδωνας
Αναπληρωματικά Μέλη: Παναγιώτης Πανταζόπουλος, Σιδηρόπουλος Νικό-
λαος 
Εξελεγκτική επιτροπή: Βερονίκη Παπακώστα, Ελευθερία Μιχαλιάνου. 
Αναπληρωματικό Μέλος: Γεωργία Μακρυγιάννη
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Την πρώτη της ημερίδα στη μετά 
Covid-19 εποχή διοργανώνει η Ελ-
ληνική Ενδοδοντική Εταιρεία (ΕΕΕ), 
το Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021.

Η ημερίδα που θα ασχοληθεί με τη 
μηχανοκίνηση, όπως προβλεπόταν 
για την τελευταία προγραμματισμένη 
εκπαιδευτική της δραστηριότητα που 
όμως αναβλήθηκε το 2020 λόγω της 
πανδημίας.

Από τότε υπήρχε η ιδέα να οργα-
νωθεί μια σειρά πρακτικών σεμιναρί-
ων, στα οποία να παρουσιάζονται και 
να αναλύονται ταυτόχρονα μια σειρά 
μηχανοκίνητων συστημάτων επεξερ-
γασίας των ριζικών σωλήνων, ούτως 
ώστε να υπάρχει η δυνατότητα κριτι-
κής στάσης και συγκριτικής αξιολό-
γησης, και έτσι να καταστούν σαφή 
τόσο τα πλεονεκτήματα όσο και οι 
περιορισμοί που όλα τα συστήματα 
έχουν. 

Ομιλητές και εκπαιδευτές με αλφα-
βητική σειρά είναι οι ακόλουθοι:
Γεωργοπούλου Μαρία, Προεδρος 
ΕΕΕ, Καθηγήτρια Ενδοδοντίας ΕΚΠΑ
Ζερβάκη Αγάπη, DDS, MSc Ενδο-
δοντίας, Υπ. Διδάκτορας
Ιωαννίδη Τόνια, Οδοντίατρος
Νικολάκης Μιχάλης, Οδοντίατρος
Παπαδοπούλου Χαρά, DDS, MSc 
Ενδοδοντίας, Υπ. Διδάκτορας
Προύντζος Αλέξανδρος, DDS, 
MSc Ενδοδοντίας
Σίσκος Χρήστος, DDS, MSc Ενδο-
δοντίας
Σπυροπούλου Κατερίνα, Οδοντί-
ατρος
Φραγκούλη Ειρήνη, DDS, MSc 
Ενδοδοντίας, Υπ. Διδάκτορας
Χαΐνη Καλλιρρόη, Οδοντίατρος

Η ημερίδα έχει δομηθεί έτσι ώστε 
να απαρτίζεται από ένα θεωρητικό 
και ένα πρακτικό μέρος. Αρχικά, θα 
δοθούν οι βασικές αρχές για την ει-
σαγωγή στην μηχανοκίνηση, ώστε 
το σεμινάριο να είναι εύληπτο ακό-
μα και για όσους έρχονται για πρώ-
τη φορά σε επαφή με το θέμα. Στη 

συνέχεια θα συζητηθούν οι σύγχρο-
νες τάσεις για την επεξεργασία των 
ριζικών σωλήνων. Θα ακολουθήσει 
αντίστοιχα μια ομιλία για την έμφρα-
ξη των ριζικών σωλήνων, με εστίαση 
στις θερμές τεχνικές και στη χρήση 
των σύγχρονων βιοκεραμικών φυρα-
μάτων.

Το δεύτερο και κύριο μέρος της 
ημερίδας θα αποτελέσει η πρακτική 
άσκηση των συμμετεχόντων σε τρία 
διαφορετικά συστήματα μηχανικής 
επεξεργασίας (RaCe Evo, EdgeFile 
X7, EdgeTaper Platinum). Τέλος, 
θα πραγματοποιηθεί έμφραξη των 
παρασκευασμένων ριζικών σωλήνων 
με την τεχνική θερμοπλαστικοποιη-
μένης γουταπέρκας αλλά και την τε-
χνική ενιαίου κώνου σε συνδυασμό 
με βιοκεραμικό φύραμα.

Αρωγός στην πραγματοποίηση 
της ημερίδας είναι η εταιρεία Dental 
Expert.

Η Ελληνική Ενδοδοντική Εταιρεία 
ανέκαθεν, με σεβασμό στην επιστή-
μη που υπηρετεί, προσεγγίζει κάθε 
εργαλείο με κριτικό και επιστημονικό 
πνεύμα. Σκοπός της είναι αποκλει-
στικά η εκπαίδευση και η μεταφορά 
γνώσης στον οδοντίατρο και όχι η 
προώθηση προϊόντων. Συνεπώς θα 
παρουσιαστούν τόσο τα πλεονεκτή-
ματα όσο και τα μειονεκτήματα κάθε 
εργαλείου, μεθόδου και υλικού, με 
στόχο τη διευκόλυνση της κλινικής 
καθημερινότητας κάθε κλινικού, 
προς όφελος των ασθενών.

Πληροφορίες

Η ημερίδα θα διεξαχθεί στο ξενοδο-
χείο CIVITEL OLYMPIC, στο Μα-
ρούσι και είναι απαραίτητη για τους 
συμμετέχοντες η αποστολή πιστοποι-
ητικού εμβολιασμού ή νόσησης. Επι-
πλέον, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει 
να κάνουν κράτηση στέλνοντας email 
στο info@endodontics.gr.

Η συμμετοχή για τους οδοντιά-

τρους κοστίζει 100 ευρώ, για τους 
φοιτητές 50 ευρώ, ενώ για τα μέλη 
της ΕΕΕ θα είναι δωρεάν.

Επίσης, η συμμετοχή στην ημερίδα 
μοριοδοτείται απ' την Ελληνική Οδο-
ντιατρική Ομοσπονδία (ΕΟΟ).

Το πρόγραμμα

Θεωρητικό Μέρος
10.00 - 10.45: Ανάλυση των 
βασικών αρχών μηχανικής 
επεξεργασίας των ριζικών 
σωλήνων με περιστρεφόμενα 
συστήματα νικελίου-τιτανίου. 

Αλέξανδρος Προύντζος

10.45 - 11.30: Ανάλυση των τε-
χνικών έμφραξης των ριζικών 
σωλήνων με θερμοπλαστικο-
ποιημένη γουταπέρκα.

Μαρία Γεωργοπούλου

11.30 - 12.00: Διάλειμμα

Πρακτικό Μέρος
12.00 - 14.00: Επίδειξη και 
πρακτική εφαρμογή τριών συ-
στημάτων μηχανικής επεξερ-
γασίας (RaCeEvo, EdgeFile 
X7, EdgeTaper Platinum) σε 
ακρυλικά μπλοκ. (Στα συστή-
ματα θα εκπαιδευτούν όλοι οι 
συμμετέχοντες)

14.00 - 14.30:
Διάλειμμα - Ελαφρύ γεύμα

14.30 - 16.00: Επίδειξη και 
πρακτική εφαρμογή έμφρα-
ξης των ριζικών σωλήνων με 
δύο διαφορετικές τεχνικές 
έμφραξης.

Η Ελληνική Ενδοδοντική Εταιρεία επιστρέφει στις ημερίδες



X7

Made in the USA

“In my opinion, the X7 is the best rotary file system for minimally
invasive endodontic therapy. The proprietary heat treatment and reduced
maximum flute diameter allow for improved efficiency and safety
in complex cases.”
-Prof. Gianluca Gambarini

Φειδιππίδου 30, 11527, Γουδή  • Τηλ.: 210 7770739, 210 7770749 • Φαξ: 210 7770716 • e-mail: anna@dental-expert.gr

Dental Expert - ÕÓÓ· ∂ÏÌ¿ÔÁÏÔ˘ ∂.¶.∂.
Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας

• Proprietary heat treatment process
- FireWire NiTiTM Alloy improves strength

and flexibility*
• Available in .04 and .06 Constant Taper

- Variable Pitch
• Maximum flute diameter 1mm allows for

minimally invasive preparation
• Parabolic Cross Section non cutting tip

- Maximizes file cutting efficiency
• Electropolished file

- Increases sharpness and strength
• Reduced handle length for increased posterior

access
• ISO tip size 17-45
• Available lengths: 21, 25 & 29 mm

*Based on resistance cyclic testing as shown on the FireWire NiTi Strength Graph:http://edgeendo.com/comparative-study-of-cyclic-fatigue-resistance/



Καθ' όλα επιτυχημένο ήταν το 57ο Ετήσιο 
Συνέδριο της Στοματολογικής Εταιρείας της 
Ελλάδος, το οποίο διεξήχθη στις 17 και 
18 Σεπτεμβρίου 2021 στο Ηράκλειο, με τη 
συνεργασία του Οδοντιατρικού Συλλόγου 
Ηρακλείου και τη συμμετοχή της ΙΤΙ Ελλά-
δας και Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, το οποίο 
είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν με 
φυσική παρουσία ή διαδικτυακά σε απευ-
θείας μετάδοση συμμετέχοντες από όλη 
την Ελλάδα, αναπτύχθηκαν 6 στρογγυλά 
τραπέζια, 5 εισηγήσεις, 3 κλινικά θέματα, 
2 master class και δύο πρακτικά σεμινάρια 
από διακεκριμένους συνάδελφους από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό, με στόχο να καλυ-
φθεί κατά το δυνατόν το φάσμα της Γενικής 
Οδοντιατρικής. Όπως πάντα, δόθηκε βήμα 
και σε νεότερους συναδέλφους μέσα από τις 
40 ελεύθερες ανακοινώσεις, οι οποίες πλαι-
σίωσαν το κατευθυνόμενο πρόγραμμα.

Κατά την τελετή έναρξης απηύθυναν χαι-
ρετισμό ο κ. Ι. Μελακόπουλος, πρόεδρος 
της ΣΕΕ, ο κ. Στ. Χαρίτος, πρόεδρος του 
Ο.Σ. Ηρακλείου, η κ. Σ. Αρχοντάκη, 
Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Νέας Γενιάς, ο κ. Φ. Μαδιανός, πρό-
εδρος της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, ο 
κ. Αθ. Πουλόπουλος, πρόεδρος της Οδο-
ντιατρικής Σχολής ΑΠΘ. Την έναρξη των 
εργασιών του Συνεδρίου κήρυξε ο κ. Αθ. 
Δεβλιώτης, πρόεδρος της ΕΟΟ. 

Σε κλίμα συγκίνησης έγινε αναφορά στην 

πρόωρη απώλεια του συναδέλφου αγαπημέ-
νου φίλου και μέλους του Δ.Σ.της ΣΕΕ Ρήγα 
Κωνσταντινίδη (1950-2020) από τον κ. Δ. 
Δημητριάδη, ενώ η τελετή έναρξης συνε-
χίστηκε ευχάριστα με την ανακήρυξη του κ. 
Π. Χατζημανώλη ως επίτιμου μέλους της 
ΣΕΕ, σε αναγνώριση του επιστημονικού και 
κοινωνικού έργου του και ολοκληρώθηκε με 
την παρουσίαση του φωτογραφικού οδοιπο-
ρικού του στην Κρήτη.

Το Δ.Σ. της ΣΕΕ, με ανακοίνωσή του, ευ-
χαριστεί θερμά τον Ο.Σ. Ηρακλείου και την 
ΙΤΙ Ελλάδας και Κύπρου για τη συνεργασία, 
τους προσκεκλημένους ομιλητές, όλους 
τους συναδέλφους και τους φοιτητές για τη 
συμμετοχή τους, καθώς και τους χορηγούς 
και τους εκθέτες για την υποστήριξή τους. 
Το ραντεβού για το 58ο Ετήσιο Συνέδριο 
ανανεώνεται για τον Σεπτέμβριο του 2022.
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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε
το 57ο Ετήσιο Συνέδριο της Στοματολογικής

Εταιρείας της Ελλάδος

H ανακήρυξη του κ. Π. Χατζημανώλη ως επίτι-
μου μέλους της ΣΕΕ, από τον πρόεδρό της κ. Ι. 
Μελακόπουλο.

Στιγμιότυπο από την προσφορά αναμνηστικής 
πλακέτας από τον πρόεδρο της ΣΕΕ  κ. Ι. Μελα-
κόπουλο στον πρόεδρο της ΙΤΙ Ελλάδας – Κύ-
πρου κ. Μ. Πάτρα.

Ο επίκουρος καθηγητής ΣΓΠΧ κ. Π. Χριστόπου-
λος και ο Dr. ΣΓΠΧ Κ. Χούπης με ομάδα μετα-
πτυχιακών φοιτητών της Οδοντιατρικής. 

Ο καθηγητής και πρόεδρος της Οδοντιατρικής 
Σχολής ΕΚΠΑ κ. Φ. Μαδιανός απευθύνει χαιρε-
τισμό στο 57ο συνέδριο της ΣΕΕ.

Άποψη της αίθουσας Μίνως όπου διεξήχθη το 
57ο συνέδριο της ΣΕΕ, με τήρηση των πρωτο-
κόλλων κατά της διασποράς του Covid-19. 

www.odvima.gr

Kάντε κλικ
στην ηλεκτρονική μας
διεύθυνση

Διήμερη επιστημονική εκδήλωση δι-
οργανώνει ο Ο.Σ. Αχαΐας στις 26-27 
Νοεμβρίου 2021 στο Συνεδριακό κέ-
ντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το κεντρικό θέμα θα είναι «Οδοντια-
τρικός ασθενής: Από τη διάγνωση στη 
θεραπεία» και την εκδήλωση θα πλαισι-
ώσουν διακεκριμένοι ομιλητές από την 
Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό.

Για περισσότερες πληροφορίες επι-
κοινωνήστε με τον Ο.Σ. Αχαΐας, τηλ. 
2610 223585 

Επιστημονική εκδήλωση
από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αχαΐας

Το Συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/11

16.00-16.30: Έναρξη - Χαιρετισμοί

16.30-17.15:  Εκτίμηση της φυσικής κατάστασης και οδοντιατρική θεραπευτική 
αντιμετώπιση ασθενών με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό. Ζερβού 
Φλώρα 

17.15-18.00:   Υπολογιστική τομογραφία κωνικής δέσμης. Ένα αναπόσπαστο εργα-
λείο στη σύγχρονη οδοντιατρική. Βασικές αρχές ερμηνείας εικόνων, 
στοιχεία ανατομίας, εφαρμογές στην εμφυτευματολογία και στην δι-
άγνωση οστικών αλλοιώσεων. Μάστορης Μιχάλης

18.00-18.30:  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ - ΚΑΦΕΣ

18.30-19.15:   Ο ρόλος της βιοψίας στη σύγχρονη αντιμετώπιση του καρκίνου του 
στόματος. Περισανίδης Χρήστος

19.15-20.00:  Color-Coding oral mucosal lesions- significance of clinical features 
and features and its relation to Etiopathogenesis. Menon Reshma

20.00-20.45:  Διαφοροδιαγνωστικοί προβληματισμοί στην Ενδοδοντία και η διαχεί-
ρισή τους. Λαμπρόπουλος Αντώνης

20.45-21.00: ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ-ΛΗΞΗ 1ης ΗΜΕΡΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/11

10.00-10.45:  Περιεμφυτευματίτιδα. Σύγχρονες απόψεις και θεραπευτική αντιμετώ-
πιση. Συλβέστρος Σπύρος

10.45-11.30:  Διαγνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση συχνών νοσημάτων του 
στόματος. Στουφή Ελεάνα

11.30-12.00: ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ- ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ-ΚΑΦΕΣ

12.00-12.45:  Ιατρικά επείγοντα κατά την κλινική οδοντιατρική πράξη και διαχείρη-
σή τους. Διαμαντή Σμαράγδα

12.45-13.30:  Προφύλαξη, διαχείριση και αντιμετώπιση λοιμώξεων και ατυχημάτων 
επαγγελματιών υγείας και ασθενών στο οδοντιατρικό περιβάλλον. 
Covid-19 και εμβολιασμός, Guidelines για επαγγελματίες υγείας. Ακι-
νοσόγλου Καρολίνα

13.30-14.00: ΛΗΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

14.00-15.00: ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ
Σκουφά 64, 106 80 Αθήνα, 
Τηλ. 210 3814 939, www. odvima.gr

Istvan Urban

€160
Kάθετη 
και Οριζόντια 
Ανάπλαση 
της Ακρολοφίας
Επιστηµονική επιµέλεια µετάφρασης
Νίκος Κρόµπας, Οδοντίατρος
Associate Branemark Osseointegration Center Greece

 Περιγράφονται σε οκτώ κεφάλαια οι τεχνικές για ανάπλαση της µεσοδόντιας θηλής και σε µονήρες 
εµφύτευµα και για εκτεταµένη διόρθωση των µαλακών ιστών σε µεγάλη Κάθετη Ανάπλαση της 
Ακρολοφίας. Εξαιρετική είναι, η βήµα προς βήµα, περιγραφή της ταυτόχρονης Ανάπλασης της 
Οπίσθιας περιοχής της άνω γνάθου µε Καθοδηγούµενη Οστική αναγέννηση σε συνδυασµό µε την 
Ανύψωση του εδάφους του Ιγµορείου καθώς και οι επιπλοκές της αποκάλυψης των µεµβρανών και 
η αντιµετώπιση των µολύνσεων των µοσχευµάτων.  Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι στο τέλος 
κάθε κεφαλαίου ο συγγραφέας παρουσιάζει το τµήµα µε τα ‘’Μαθήµατα που πήρα’’, αναλύοντας τι 
θα µπορούσε να είχε γίνει διαφορετικά για να επιτευχθούν ακόµη καλύτερα αποτελέσµατα.

Το συναρπαστικό αυτό βιβλίο περιγράφει τις 
σηµαντικότερες παραµέτρους της Οριζόντιας 
και Κάθετης Ανάπλασης της Φατνιακής 
Ακρολοφίας χρησιµοποιώντας την 
Καθοδηγούµενη Οστική Αναγέννηση. 
Περιλαµβάνει κεφάλαια επάνω στην 
Χειρουργική Ανατοµία του Εδάφους του 
Στόµατος, στην Περιγραφή των σταδίων βήµα 
προς βήµα για την οστική ανάπλαση µε 
έµφαση στον τροποποιηµένο Γλωσσικό 
κρηµνό και την Προστασία του Γενειακού 
νεύρου κατά την διάρκεια της δηµιουργίας 
των προωθητικών κρηµνών.



Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην 
Καλαμάτα, από 17 έως 19 Σεπτεμβρίου 
2021, το 45ο  Πανελλήνιο Παιδοδοντικό 
Συνέδριο, το πρώτο τριήμερο δια ζώσης οδο-
ντιατρικό συνέδριο τον καιρό της πανδημίας 
του Covid-19.

Και η συμμετοχή ξεπέρασε ακόμα και τις 
πιο αισιόδοξες προβλέψεις, ενώ καθ’όλη τη 
διάρκεια του συνεδρίου τηρήθηκαν αυστηρά 
τα υγειονομικά πρωτόκολλα για τον SARS-
CoV-2.

Το πλούσιο πρόγραμμα του συνεδρίου που 
συνδιοργάνωσαν η Ελληνική Παιδοδοντική 
Εταιρεία και ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Μεσ-
σηνίας με την υποστήριξη του Δήμου Καλα-
μάτας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
«έδεσε» ιδανικά με το κοινωνικό πρόγραμμα 
που απόλαυσαν συμμετέχοντες και συνοδά 
μέλη.

Στο επιστημονικό σκέλος παρουσιάστηκαν 
και αναπτύχθηκαν θέματα που αφορούν την 
καινοτομία στην παιδοδοντική, τα σύγχρονα 
ερευνητικά δεδομένα κ.ά., κεντρίζοντας το 
ενδιαφέρον των συνέδρων, ενώ θα πρέπει να 
σημειωθεί πως εντυπωσιακή ήταν η συμμε-
τοχή ομιλητών και συνέδρων όχι μόνο από 
διάφορες περιοχές της Ελλάδας αλλά και από 
το εξωτερικό (Αγγλία, Τουρκία, Ισραήλ). 

Ξεχωριστή στιγμή στο συνέδριο ήταν η τι-
μητική εκδήλωση για την αφυπηρέτηση του 
καθηγητή του ΑΠΘ Νικολάου Κοτσάνου, 
κατά την οποία μίλησαν προς τιμήν του η 
Βασιλική Τοπίτσογλου τέως Καθηγήτρια 
Εργαστηρίου Προληπτικής Οδοντιατρικής 
Περιοδοντολογίας και Βιολογίας Εμφυτευμά-
των, Τμήμα Οδοντιατρικής, ΑΠΘ, ο Κων-
σταντίνος  Αραποστάθης, Αναπληρωτής 
Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Παιδο-
δοντιατρικής, Τμήμα Οδοντιατρικής, ΑΠΘ 
και ο Κωνσταντίνος Ουλής, Ομότιμος Κα-
θηγητής Παιδοδοντιατρικής, Τμήμα Οδοντι-
ατρικής, ΕΚΠΑ.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η τελετή 
έναρξης του συνεδρίου, η οποία ήταν αφιε-
ρωμένη στα 200 χρόνια από την έναρξη της 
Ελληνικής Επανάστασης (1821 – 2021) και 
συμπεριελάμβανε ομιλία από τον κ. Ιωάννη 
Πλεμμένο ερευνητή στο Κέντρο Ερεύνης 
της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας 
Αθηνών, Σύμβουλο – καθηγητή του Ανοι-
χτού Πανεπιστημίου και δρώμενο από την 
ομάδα «Πράματα και Θάματα» ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Μητροπολίτης 
Μεσσηνίας κ.κ. Χρυσόστομος, ο οποίος 
κήρυξε και την έναρξη των εργασιών του συ-
νεδρίου, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου 
Παναγιώτης Νίκας, ο Δήμαρχος Καλαμά-
τας Αθανάσιος Βασιλόπουλος και ο Αντι-
πρόεδρος της Ε.Ο.Ο. Νικόλαος Δέδες.  

Όλοι οι σύνεδροι έλαβαν το κείμενο «Προ-
ειδοποίησις εις τας Ευρωπαϊκάς Αυλάς» της 
προκήρυξης της Μεσσηνιακής Συγκλήτου, 

σε μορφή παπύρου, που αποτελεί ιστορικά 
το πρώτο πολιτικό και διπλωματικό κείμενο 
του Αγώνα. 

Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας 
(ΟΣΜ), με ανακοίνωσή του, ευχαριστεί θερμά 

τις εταιρείες «ΣΥΚΙΚΗ», «ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΟΥ», 
«ΑGROVIM», «ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ ΣΠΙΝΟΣ», 
«ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΕΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» 
για τη χορηγία σημαντικής ποσότητας πα-
ραδοσιακών προϊόντων της περιοχής που 

δόθηκαν ως δώρο στους συμμετέχοντες του 
συνεδρίου, καθώς και τον «Σύλλογο Μικρα-
σιατών Καλαμάτας» και τον «Σύλλογο Επτα-
νησίων Καλαμάτας» που προσέφεραν χειρο-
ποίητα παραδοσιακά γλυκίσματα. Επιπλέον 
ευχαριστεί τους επιχειρηματίες της Καλαμά-
τας οι οποίοι συνέβαλαν στην πραγματοποί-
ηση του Συνεδρίου διαφημίζοντας την επι-
χείρησή τους στο φυλλάδιο του ΟΣΜ. Τέλος 
ευχαριστεί τους εκπροσώπους της Εκκλησίας 
και της Πολιτείας, εκπροσώπους φορέων και 
Συλλόγων που τίμησαν με την παρουσία τους 
την επίσημη Τελετή Έναρξης του Συνεδρί-
ου, καθώς επίσης και τους εκπροσώπους του 
Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο. και Οδοντιατρικών Συλλό-
γων της χώρας.
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Ξεπέρασε και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις η συμμετοχή
στο 45ο  Πανελλήνιο Παιδοδοντικό Συνέδριο

Στιγμιότυπο από την Τελετή Έναρξης του 45ου  
Πανελλήνιου Παιδοδοντικού Συνεδρίου.

Το Μέγαρο Χορού Καλαμάτας.

Ο καθηγητής Παιδοδοντιατρικής ΑΠΘ κ. Νικό-
λαος Κοτσάνος κατά τη διάρκεια της τιμητικής 
εκδήλωσης για την αφυπηρέτηση του.



Η Ένωση Ελλήνων Ενδοδοντολόγων, με πρό-
εδρο τον κ. Χρήστο Δανδάκη, διοργάνωσε 
στις 17-18 Σεπτεμβρίου 2021 στο Κολλέγιο 
UNICERT Αθήνας, ένα διήμερο με πλούσιο θε-
ωρητικό και πρακτικό πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα άνοιξε η κ. Σακκά Δήμητρα 
με θέμα τη «διάνοιξη ενδοδοντικών κοιλοτή-
των». Μετά από πείρα τόσων δεκαετιών στη 
σύγχρονη ενδοδοντία έχει αποδειχθεί ότι η 
δημιουργία μεγάλων ενδοδοντικών κοιλοτήτων 
αφαιρεί οδοντική ουσία, δυσχεραίνοντας τις 
μηχανικές ιδιότητες του δοντιού και συνεπώς 
την πρόγνωσή του. Έτσι οι σύγχρονες τάσεις 
είναι η ελαχιστοποίηση αυτών, ιδιαίτερα μετά 
την εκτενή πλέον χρήση μεγέθυνσης και του 
extra φωτισμού.

Ακολούθησε η κ. Μ. Πιπερίδου με το δι-
αχρονικά ενδιαφέρον θέμα «χημικομηχανική 
επεξεργασία ριζικών σωλήνων». Αρχικά ανα-
φέρθηκε στη θραύση των μικροεργαλείων. Οι 
βασικές αιτίες είναι η υπερφόρτιση (torsional 
fatique), όταν το άκρο του «κλειδώσει» μέσα στο 
ριζικό σωλήνα και ξεπερασθεί το όριο ελαστικό-
τητάς του (πλαστική παραμόρφωση).

Για την αποφυγή συνιστάται ο συνεχής έλεγ-
χος των μικροεργαλείων (Alpati et al) με χρήση 
μεγέθυνσης.

Σήμερα η τάση είναι η συντηρητικότερη πα-
ρασκευή των ρ.σ. αποφεύγοντας κωνικότητες 
6 και 8% για αποφυγή VRF. Οι νέες τεχνικές 
έμφραξης με μονό κώνο και βιοκεραμικά φυ-
ράματα μείωσαν ακόμη περισσότερο την επι-
θετικότητα της μηχανικής επεξεργασίας. Η 
ενεργοποίηση του NaOCl με υπερήχους, laser 
κλπ. βοήθησε ακόμη περισσότερο στην καλύ-

τερη απομάκρυνση μικροβίων και βιοϋμενίου με 
αποτέλεσμα μικρότερες, σε εύρος, παρασκευές.

Η αφαίρεση του τριγώνου οδοντίνης για απο-
φυγή κάμψης των μικροεργαλείων πλέον ελαχι-
στοποιείται, για λόγους διατήρησης οδοντικής 
ουσίας και λόγω της χρήσης πιο εύκαμπτων μι-
κροεργαλείων με μεγέθυνση και καλό φωτισμό.

Η χημικομηχανική επεξεργασία θα πρέπει 
να τελειώνει στην ακρορριζική στένωση που 

ευρίσκεται 0,5-6 mm από το ακτινογραφικό 
ακρορρίζιο.

Οι νεότερες τεχνικές χημικομηχανικής επε-
ξεργασίας είναι μάλλον οι υβριδικές, δηλαδή 
αυτές που χρησιμοποιούν ρίνες χειρός και 
μηχανοκίνητες. Εξάλλου το στοιχείο που δη-
μιουργεί τη νέα τάση είναι ότι έχει αποδειχθεί 
ότι όλες οι τεχνικές αφήνουν ανεπεξέργαστο το 
35% των επιφανειών.

Σκόπιμο είναι να πραγματοποιείται ο έλεγ-
χος της διαβατότητας (patency file) μια φορά με 
λεπτή ρίνη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. 
Το τελικό μέγεθος διεύρυνσης είναι αυτό που 
η ρίνη στο ακρορρίζιο δεν αφαιρεί μολυσμένη 
οδοντίνη. Συνιστάται ο έλεγχος του τελικού 
μεγέθους ακρορριζικής διεύρυνσης (apical 
gauging) να γίνεται με ρίνη χειρός που ενσφη-
νώνεται απαλά στο ακρορρίζιο.

Η κ. Σ. Πασσαλίδου αναφέρθηκε στους 
διακλυσμούς. Η αναγκαία δημιουργία ικανού 
χώρου για τη βελόνα (27-30G τυφλού άκρου) 
μέσα στο ριζικό σωλήνα είναι πλέον τεκμηριω-
μένη (Gutardset al 2005). Ο όγκος θα πρέπει 
να είναι επαρκής, 5-10 ml, αλλά θα πρέπει να 
προσεχθεί να μην υπάρξει εξώθηση στους πε-
ριακρορριζικούς ιστούς, γιατί μπορεί να έχουμε 
οξεία και έντονη φλεγμονώδη αντίδραση ή και 
νέκρωση. Τα συμβατά είναι συχνότερα στην 
άνω γνάθο (73%) και συχνότερα στις γυναίκες 
(69%), λόγω μειωμένου πάχους πυκνότητας 
οστού. Οι κλινικές εκδηλώσεις μπορεί να είναι 
ταχύ και οξύ ενδοστοματικό και εξωστοματι-
κό οίδημα, ξαφνικός και έντονος πόνος και 
εκχύμωση. Σε βαριές περιπτώσεις μπορεί να 
συνυπάρχει νέκρωση του βλεννογόνου, λόγω 
χημικού εγκαύματος, εμπλοκή του ανώτερου 
αναπνευστικού. Σε κάποιες περιπτώσεις συσχε-
τίζεται με αλλεργική αντίδραση.

Οι διακλυσμοί σήμερα για να είναι πιο απο-
τελεσματικοί ενεργοποιούνται με υπερήχους. Η 
κωνικότητα και η διάμετρος επίσης επηρεάζει 
την αποτελεσματικότητα (Lel et al 2004).

Τέλος, το laser με δράση 20 sec, 3 φορές 
φαίνεται ότι έχουν στατιστικά σημαντικά καλύ-
τερα αποτελέσματα σε σχέση με την απουσία 
ενεργοποίησης. Παρά την αποτελεσματικότητα 
των διακλυσμών, σε φλεγμονώδη περιστατικά 
σκόπιμο είναι να έχουμε 2-3 συνεδρίες.

Ο κ. Φ. Παλαμιδάκης αναφέρθηκε στην 
«έμφραξη των ριζικών σωλήνων». Φυράματα 
είναι τα σιλικονούχα (όχι θερμοπλαστικοποιη-
μένες τεχνικές), τα ρητινώδη, τα ευγενολούχα 
με ΖnO και τα βιοκεραμικά.

Η πλάγια συμπύκνωση παραμένει πολύ δη-
μοφιλής και με καλά αποτελέσματα. Έχει καλό 
έλεγχο του μήκους έμφραξης και ελάχιστα συμ-
βάματα, αλλά είναι χρονοβόρα, δεν κλείνει τα 
ακρορριζικά δέλτα και πολλούς από τους παρά-
πλευρους ρ.σ.

Η κάθετη συμπύκνωση είναι η πιο σύγχρονη, 
γιατί δημιουργεί ομοιογενή συμπαγή έμφραξη 
γουταπέρκας, είναι σχετικά απλή, επιτυγχάνει 
κλείσιμο παράπλευρων ρ.σ., ισθμών και ακρορ-
ριζικού δέλτα.

Θα πρέπει, όμως, να γίνεται χρήση κώνου 
1mm κοντύτερου από το μήκος εργασίας, για-
τί σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει κίνδυνος 
υπερέμφραξης και εξώθησης του υλικού στους 
ακρορριζικούς ιστούς, συχνά με δυσάρεστα και 
απρόβλεπτα αποτελέσματα.

Ακολούθησαν hands on courses στη σύγ-
χρονη αίθουσα με τα 10 μικροσκόπια σε συ-
στήματα Smart Track (Nikinc Dental) AF ONE 
Style Italiano (FANTA DENTAL) DC TAPER 
της SS White. Το Σάββατο έλαβαν χώρα στα 
courses των HyFlex CM, ο EDM (Coltene), 
του WAVE ONE GOLD (Dentsply) και Plexv 
CORODEKA).

Οι εντυπώσεις από τη διοργάνωση ήταν κα-
λές, ενώ τα θέματα που συζητήθηκαν πρόσφε-
ραν αρκετή ενημέρωση στους συνέδρους. Φαί-
νεται ότι η ενδοδοντία με κατάλληλα σεμινάρια 
μπορεί να γίνει μέρος της καθημερινής πράξης 
του Οδοντιάτρου με μεγάλη επιτυχία.
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Ένωση Ελλήνων Ενδοδοντολόγων. Masterclass in Endodontics

Του Χρήστου Κωνσταντινίδη 
 Οδοντιάτρου - Μ.Sc (Προσθετ.)
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Με μεγάλη προσέλευση Οδοντιάτρων από 
την Κορινθία και από άλλες περιοχές της χώ-
ρας πραγματοποιήθηκε με αυστηρή τήρηση 
των υγειονομικών πρωτοκόλλων, η ημερί-
δα του Οδοντιατρικού Συλλόγου Κορινθίας 
(ΟΣΚ) με τον ευρηματικό τίτλο: «Οδηγίες 
Επιβίωσης στον κόσμο της σύγχρονης απο-
καταστατικής Οδοντιατρικής».

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 25 
Σεπτεμβρίου, στον συνεδριακό χώρο του 
ξενοδοχείου ΣΙΚΥΩΝ στο Ξυλόκαστρο και 
η διοργάνωση ήταν εξαιρετική, όπως πάντα 
φροντίζει ο ΟΣΚ και ο δραστήριος πρόεδρός 
του στις κατά γενική ομολογία επιστημονικές 
εκδηλώσεις του συλλόγου. 

Σε ένα θερμό ακροατήριο που συμμετείχε 
ενεργά, ο καθηγητής ΑΠΘ κ. Κοσμάς Το-
λίδης αναφέρθηκε με γλαφυρό και εύληπτο 
τρόπο στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
οι Οδοντίατροι στις άμεσες αποκαταστά-
σεις, στην παρουσίαση των υλικών και των 
τεχνικών για επιτυχημένες αισθητικές αποκα-
ταστάσεις, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα 
αίτια των αποτυχιών της εφαρμογής τους.

Στη συνέχεια ακολούθησε πρακτικό σεμι-
νάριο με επίδειξη και εφαρμογή σύγχρονων 
αποκαταστατικών τεχνικών. 

Ο Πρόεδρος του ΟΣΚ κ. Επαμεινώνδας 
Κατσούλας στην εναρκτήρια ομιλία του, 
μεταξύ άλλων ανέφερε: «Η Οδοντιατρική 

επωφελούμενη από την πρόοδο της έρευνας, 
της τεχνολογίας, των υλικών και της βιοτε-
χνολογίας, είναι σήμερα μία από τις ταχύτερα 
εξελισσόμενες επιστήμες.

Ιδιαίτερα οι εξελίξεις στον τομέα της Απο-

καταστατικής Οδοντιατρικής είναι συνεχείς 
τα τελευταία χρόνια. 

Ο σύγχρονος Οδοντίατρος οφείλει να αξι-
οποιήσει τις εξελίξεις αυτές, να ξεφύγει από 
τα στερεότυπα που επικρατούσαν στην κοι-

νωνία, σχετικά με το ρόλο του και τις δυνα-
τότητές του και να διευρύνει την περιπτωσι-
ολογία των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας 
και αισθητικής αποκατάστασης.

Οφείλει επίσης να αναπτύξει την κριτική 
ικανότητα επιλογής ενώ "βομβαρδίζεται" κα-
θημερινά από πληροφορίες και παρουσιάσεις 
νέων υλικών, για τα οποία οι εταιρείες υπό-
σχονται άριστα αποτελέσματα.

Βασική προϋπόθεση της αξιοποίησης των 
μεγάλων δυνατοτήτων της επιστήμης μας εί-
ναι η γνώση και η εξοικείωση με τα νέα υλικά 
και τις νέες τεχνικές εφαρμογής τους. Σκο-
πός της ημερίδας μας είναι να επιτύχει αυτό 
ακριβώς το αποτέλεσμα.»

Το Ο.Β. εύχεται στον ΟΣΚ καλή επάνο-
δο στη δημιουργική δραστηριότητα και καλή 
συνέχεια.

Δυναμική επανεκκίνηση από τον Ο.Σ. Κορινθίας

Από αριστερά διακρίνουμε τον πρόεδρο του 
ΟΣΚ κ. Ε. Κατσούλα και τον καθηγητή ΑΠΘ κ. 
Κ. Τολίδη.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολούθησαν οι 
συμμετέχοντες τις εργασίες της ημερίδας. 

Έχει περάσει μόλις ένας χρόνος από τότε που 
το καινοτόμο σύστημα οδοντοστοιχιών Ivotion 
της Ivoclar Vivadent έφερε επανάσταση στην 
κατασκευή κινητών αποκαταστάσεων. Κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου, η εταιρεία όχι 
μόνο κέρδισε πολλούς χρήστες, αλλά κράτησε 
επίσης την υπόσχεσή της για συνεχή ανάπτυξη 
του συστήματος οδοντοστοιχιών Ivotion, εισά-
γοντας την κατασκευή επιμφυτευματικών οδο-
ντοστοιχιών και μια νέα απόχρωση ούλων. 

Ένας από τους κορυφαίους στον κόσμο προ-
μηθευτές ολοκληρωμένων λύσεων για οδοντι-
ατρικές εφαρμογές υψηλής ποιότητας, με μια 
ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων και συστη-
μάτων για οδοντιάτρους και οδοντοτεχνίτες, 
η Ivoclar Vivadent μπορεί να ανατρέξει σε μια 
επιτυχημένη χρονιά για το σύστημα οδοντοστοι-
χιών Ivotion. Ως κομμάτι της ροής εργασίας της 
ψηφιακής οδοντοστοιχίας, το καινοτόμο αυτό 
σύστημα διευκολύνει μια ταχεία και προβλέψιμη 
διαδικασία κατασκευής κινητών αποκαταστάσε-
ων από έναν μόνο δίσκο. Εύκολο στη χρήση 
και εξαιρετικά αποδοτικό, εντυπωσιάζει επίσης 
με τα ελκυστικά αισθητικά αποτελέσματά του. 
Οι ιδιότητες αυτές έχουν κερδίσει αμέτρητους 
χρήστες και ασθενείς σε όλο τον κόσμο από την 
έναρξη χρήσης του, μόλις πριν από έναν χρόνο.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη 
διεύθυνση www.ivoclarvivadent.com.

Ένας χρόνος λειτουργίας
του συστήματος

οδοντοστοιχιών Ivotion
της Ivoclar Vivadent

Ο μοναδικός δίσκος Ivotion CAD/
CAM που επιτρέπει την κατασκευή 
εξατομικευμένων μονολιθικών οδο-
ντοστοιχιών με μία μόνο διαδικασία 
κοπής.
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ΠΕΡΙΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΙΤΙΔΑ
από τη Διάγνωση στην Αντιμετώπιση

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΡΟΥΣΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Συνεργασία

Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ε. ΝΤΟΚΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια 
μονογραφία

στο πολύ ενδιαφέρον και 
επίκαιρο θέμα

της περιεμφυτευματίτιδας,
το οποίο απασχολεί έντονα 
την Οδοντιατρική κοινότητα 

σε διεθνές επίπεδο.
Ο συγγραφέας, 

Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, 
Ιωάννης Κ. Καρούσης
προσεγγίζει το θέμα

της περιεμφυτευματικής 
παθολογίας μέσα από την 

εικοσαετή εμπειρία
και ενασχόλησή του σε 
κλινικό και ερευνητικό 

επίπεδο και παραθέτει το 
σύνολο των πληροφοριών 
που πρέπει να γνωρίζει ο 

φοιτητής και ο 
Οδοντίατρος, είτε γενικός 

είτε εξειδικευμένος
για το πολύ σύγχρονο αυτό 

ζήτημα το οποίο αφορά 
εκατομμύρια ασθενείς σε 

παγκόσμια κλίμακα.

 1.  Ανατομία περιοδοντικών και περιεμφυτευματικών ιστών

 2.  Επούλωση των περιεμφυτευματικών ιστών μετά την τοποθέτηση 
των εμφυτευμάτων

 3. Tαξινόμηση των περιεμφυτευματικών νόσων

 4. Aιτιολογικός παράγοντας και παράγοντες κινδύνου για την 
εγκατάσταση περιεμφυτευματικών νόσων

 5. Επιδημιολογία περιεμφυτευματικών νόσων

 6. Επιτυχία και επιβίωση των εμφυτευμάτων 

 7. Διάγνωση των περιεμφυτευματικών νόσων

 8. Θεραπευτική αντιμετώπιση των περιεμφυτευματικών νόσων. 
Αθροιστική παρεμβατική υποστηρικτική θεραπεία

 9. Φάση ελέγχου της φλεγμονής

10. Ταξινόμηση των περιεμφυτευματικών οστικών βλαβών

11. Φάση αποκατάστασης των βλαβών: Aνοικτή απομάκρυνση 
εναποθέσεων - Δημιουργία νέας πρόσφυσης με τη βοήθεια laser - 
Aφαιρετικές τεχνικές

12. Φάση αποκατάστασης των βλαβών: Αναπλαστικές τεχνικές 

13. Αποκαταστατική χειρουργική μαλακών ιστών

14. Αποτελεσματικότητα της περιεμφυτευματικής θεραπείας 

15. Εξαγωγή εμφυτεύματος

16. Εφαρμογές laser στη θεραπεία της περιεμφυτευματίτιδας

17. Διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος σε ασθενείς με 
εμφυτεύματα

18. Διάβρωση του τιτανίου και περιεμφυτευματικές βλάβες που 
οφείλονται σε αυτή

19. Βιβλιογραφικές παραπομπές

20. Ευρετήριο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

• ΣΕΛΙΔΕΣ: 500 • ΦΩΤΟΓΡΑΑΦΦΙΙΕΕΣΣ:: 1.180
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Τον περασμένο χρόνο, η Ivoclar Vivadent, 
ένας από τους κορυφαίους παγκοσμίως 
προμηθευτές ολοκληρωμένων λύσεων για 
οδοντιατρικές εφαρμογές υψηλής ποιότη-
τας και με πλήρες χαρτοφυλάκιο προϊό-
ντων και συστημάτων για οδοντιάτρους και 
οδοντοτεχνίτες, παρουσίασε την τελευταία 
γενιά στις πάστες προστασίας Proxyt. Μια 
βελτιστοποιημένη φόρμουλα είναι υπεύθυ-
νη για τον βελτιωμένο χειρισμό και τη μεγα-
λύτερη περίοδο αποθήκευσης των παστών, 
καθώς και για τους μικρότερους χρόνους 
καθαρισμού και στίλβωσης, σε σύγκριση 
με τα προϊόντα της προηγούμενης γενιάς. 
Τώρα η εταιρεία εισάγει το Proxyt Single 
Dose, το οποίο αποτελεί νέα μορφή συ-
σκευασίας, που περιλαμβάνει δύο επιλογές 
πάστας για γρήγορη, εύκολη και υγιεινή 
θεραπεία όλων των ασθενών.

Ο συστηματικός και επαγγελματικός κα-
θαρισμός και η στίλβωση δοντιών, απο-
καταστάσεων και εμφυτευμάτων είναι μια 
τυπική θεραπεία για την πρόληψη της 
τερηδόνας και των περιοδοντικών και πε-
ριεμφυτευματικών παθήσεων. Οι λείες, 
καθαρές και στιλβωμένες οδοντικές επι-
φάνειες εξασφαλίζουν μικρότερη πιθανό-
τητα συσσώρευσης βακτηρίων και πλάκας. 
Εκτός από την προώθηση της στοματικής 
υγείας, η επαγγελματική στοματική φροντί-
δα ενισχύει τη ροζ και λευκή αισθητική, 
κάνοντας τα δόντια και τα ούλα να φαίνο-
νται άψογα.

Σχεδιασμένο
για αποτελεσματικότητα

Οι νέες πάστες Proxyt Single Dose της 
Ivoclar Vivadent έχουν αναπτυχθεί με στό-
χο να εξασφαλίσουν τον αποτελεσματικό 
και αποδοτικό καθαρισμό και στίλβωση 
των φυσικών δοντιών, των οδοντικών απο-
καταστάσεων και των εμφυτευμάτων. Βοη-
θούν στη διατήρηση των δοντιών και των 
αποκαταστάσεων σε άριστη κατάσταση και 
διατηρούν την αισθητική τους, εξασφαλίζο-
ντας φυσική όψη και λάμψη. Τα κυπελάκια 
μονών δόσεων μπορούν να εισαχθούν με 
ευκολία στον αντίστοιχο δακτύλιο προφύ-
λαξης. Η μοναδική σύνθεση και η ομαλή 
σύσταση, καθώς και η ιδιότητα να ξεπλένο-
νται εύκολα, επιτρέπουν την αφαίρεση της 
πλάκας και της πέτρας γρήγορα και απο-
τελεσματικά και δίνουν τη δυνατότητα στις 
επιφάνειες που στιλβώνονται να αποκτούν 
λάμψη. Επιπλέον, οι πάστες Proxyt από 
την Ivoclar Vivadent προσκολλώνται ικα-
νοποιητικά στα δόντια και στα εργαλεία και 

ως εκ τούτου διευκολύνουν τον χειρισμό. 
Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά συνδυασμέ-
να επιταχύνουν σημαντικά τη θεραπευτική 
διαδικασία. Επιπλέον, οι πάστες δεν λερώ-
νουν, ούτε δημιουργούν χάος.

Ήπιος και αποτελεσματικός
καθαρισμός και στίλβωση

Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα 
στις δύο νέες πάστες Proxyt Single Dose: 
λεπτόκοκκη και αδρόκοκκη. Αυτό βοηθά 
στην αποφυγή άσκοπης φθοράς ή αποτρι-
βής των δοντιών, των αποκαταστάσεων, 
των εμφυτευμάτων ή άλλων προσθετικών 
συσκευών. Οι ασθενείς που έχουν εμφυ-
τεύματα απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Δε-
δομένου ότι χρειάζονται επαγγελματικό 
καθαρισμό των δοντιών σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, η θεραπεία που λαμβάνουν 
πρέπει να είναι ήπια και άνετη. Το λεπτό-
κοκκο Proxyt fine είναι μια πάστα γυαλί-
σματος χωρίς ελαφρόπετρα, εξαιρετικά 
ήπια σε ευαίσθητες εμφράξεις και οδοντι-
κή ουσία, όπως οδοντίνη και αδαμαντίνη, 
καθώς και σε επιφάνειες υψηλής ποιότητας 
σύνθετης ρητίνης και κεραμικών αποκατα-
στάσεων, για παράδειγμα, από IPS e.max 
της Ivoclar Vivadent. Το Proxyt fine είναι 
αποτελεσματικό, ήπιο και ελάχιστα αποτρι-
πτικό. Είναι κατάλληλο για αποκαταστάσεις 
και εμφυτεύματα. Επιπλέον, σέβεται τον 
ευαίσθητο ουλικό ιστό. Οι πάστες Proxyt 
από την Ivoclar Vivadent περιέχουν ξυλιτό-
λη, η οποία διαταράσσει τον μεταβολισμό 
των τερηδονογόνων βακτηρίων. 

Η απαλή γεύση μέντας της πάστας 
Proxyt αφήνει μια καθαρή και φρέσκια αί-
σθηση στο στόμα. Επίσης, είναι δεδομένο 
ότι λαμβάνουμε υπόψη μας και τα ζητή-
ματα δυσανεξίας των ασθενών. Οι πάστες 
Proxyt της Ivoclar Vivadent είναι 100% 
χωρίς γλουτένη και λακτόζη.

Διαθεσιμότητα

Οι δύο επιλογές, λεπτόκοκκη και αδρό-
κοκκη, Proxyt Single Dose θα είναι δια-
θέσιμες από τον Οκτώβριο του 2021 από 
κορυφαίους προμηθευτές οδοντιάτρων και 
μέσω διαδικτυακών πηγών. 

Ένα πακέτο περιέχει 200 κυπελάκια (1,8 
γρ) και περιλαμβάνει έναν ρυθμιζόμενο 
δακτύλιο προφύλαξης, μέσα στον οποίο 
μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα τα κυ-
πελάκια.

Το Proxyt Single Dose® αποτελεί σήμα 
κατατεθέν της Ivoclar Vivadent AG.

Απαραίτητο για ένα όμορφο
και υγιές χαμόγελο 

Η Ivoclar Vivadent παρουσιάζει με χαρά τη νέα μορφή συσκευασίας 
μονών δόσεων Proxyt Single Dose, η οποία αποτελεί ιδανική λύση για τον 

αποτελεσματικό και ήπιο καθαρισμό και τη στίλβωση των δοντιών  

Σχεδιασμένο για αποτελεσματική και υγιεινή απόδοση.



Ο χρόνος συνεδρίας ήταν πάντοτε περιο-
ρισμένος στις οδοντιατρικές κλινικές και οι 
απαιτήσεις απολύμανσης για το COVID-19 
τον περιορίζουν ακόμη περισσότερο. Η απο-
δοτικότητα και η εργονομία των κλινικών 
διαδικασιών αποτελεί μια λογική στρατηγική 
για τη μείωση του χρόνου της συνεδρίας. 
Ωστόσο, αυτή η βελτιστοποίηση πρέπει να 
διασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο θεραπείας 
και φυσικά το αισθητικό αποτέλεσμα.

Η καινοτόμος ιδέα των CLEARFIL MAJE-
STY™ ES-2 UNIVERSAL αποχρώσεων από 
την Kuraray Noritake Dental το καθιστά 
αυτό δυνατό: γρήγορος προσδιορισμός της 
απόχρωσης και δημιουργία αισθητικών, μα-
κροχρόνιων άμεσων αποκαταστάσεων με μία 
μόνο απόχρωση για τα συνήθη κλινικά πε-
ριστατικά, δεν απαιτείται πλέον ένα opaquer 
(αδιαφάνεια) ή blocker.

Η καινοτόμο ιδέα των CLEARFIL MAJE-
STY™ ES-2 UNIVERSAL αποχρώσεων απο-
τελείται από ένα συμπαγές εύρος αποχρώσε-
ων:
•  universal (U)) απόχρωση για όλες τις οπίσθι-

ες αποκαταστάσεις
•  Για τις απαιτητικές αισθητικές πρόσθιες 

αποκαταστάσεις, ο οδοντίατρος έχει δύο 
επιλογές στη διάθεσή του: universal light 
(UL)) και τη universal dark (UD)).

•  Η universal white (UW)) απόχρωση χρη-
σιμοποιείται μόνο για συγκεκριμένες περι-
πτώσεις, όπως για την αποκατάσταση νεο-
γιλών δοντιών.
Αυτή η απλοποιημένη ιδέα επιλογής της 

απόχρωσης λειτουργεί τόσο καλά χάρη στην 
ενσωμάτωση της τεχνολογίας της διάχυσης 
του φωτός της Kuraray Noritake Dental, η 
οποία κάνει την αποκατάσταση να παραμορ-
φώνει το φως με παρόμοιο τρόπο όπως και η 
οδοντική ουσία. Κατά συνέπεια, το εφαρμο-
ζόμενο υλικό αναμιγνύεται ουσιαστικά αόρα-
τα με τον παρακείμενο οδοντικό ιστό.

Οι αποδεδειγμένες μηχανικές ιδιότητες 
καθιστούν τις CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 
UNIVERSAL αποχρώσεις εξαιρετικά κατάλ-
ληλες για τις οπίσθιες και τις πρόσθιες απο-
καταστάσεις. Ακριβώς όπως και τα άλλα μέλη 
της οικογένειας της CLEARFIL MAJESTY™ 
ES-2, αυτό το καινοτόμο προϊόν προσφέρει 
υψηλή αντοχή, ελάχιστη αποτριβή και ισορ-
ροπημένη τάση συρρίκνωσης για αξιόπιστη 
απόδοση - ακόμη και στις επιβαρυμένες οπί-
σθιες περιοχές. Το υλικό στιλβώνεται εύκολα 
και διατηρεί τη στιλπνότητά του, αποδίδο-
ντας μια φυσική εμφάνιση που είναι ιδιαίτερα 
ευεργετική στην πρόσθια περιοχή.

Οι αποχρώσεις CLEARFIL MAJESTY™ 
ES-2 UNIVERSAL, διαθέσιμες σε έτοιμες 
κάψουλες και σύριγγες, παρέχουν εξοικονό-
μηση χρόνου και απλοποιημένα μέσα για την 
πραγματοποίηση αισθητικών, ισχυρών και 
μακρόχρονων αποκαταστάσεων.

Αυτό βελτιστοποιεί τις άμεσες αποκαταστά-

σεις σύνθετων ρητινών σε καλύτερη μορφή 
- εν ολίγοις: η έξυπνη απλοποίηση!

Η Kuraray Noritake Dental Inc διαθέτει 
εξαιρετική τεχνογνωσία στην οργανική και 
ανόργανη χημεία και αυτό επέτρεψε τη συ-
νεχή ανάπτυξη μιας σειράς οδοντιατρικών 
προϊόντων υψηλών προδιαγραφών - συμπερι-

λαμβανομένων των κεραμικών, των σύνθετων 
υλικών και ακόμη και των βιοϋλικών.

Η Kuraray Noritake Dental πιστεύει ότι το 
χαμόγελο ενός ασθενούς είναι ότι πιο σημα-
ντικό από οτιδήποτε άλλο. Για το λόγο αυτό, 
η εταιρεία επιδιώκει να υποστηρίξει και να 
εμπνεύσει το οδοντιατρικό επάγγελμα εισά-
γοντας ελάχιστα επεμβατικές και βιο-ενεργές 
λύσεις, επιτρέποντας στους ασθενείς να απο-
λαμβάνουν τα δικά τους δόντια για μια ζωή.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυν-
θείτε στην εταιρεία Τσαπράζης Ιωάννης 
ΑΕ τηλ: 210-7716416 ή στο website: 
www.tsaprazis.gr 
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Αποτελεσματικές και αισθητικές άμεσες αποκαταστάσεις με την καινοτόμο ιδέα  
CLEARFIL MAJESTY ™ ES-2 UNIVERSAL 

Η μεγάλη αποδοχή του βιβλίου στο πεδίο 
της Οδοντιατρικής και της Ιατρικής είχε 
ως αποτέλεσμα την εξάντληση όλων των 
αντιτύπων και την ταυτόχρονη ζήτηση 
από πολλούς Οδοντιάτρους και Ιατρούς. 
Το γεγονός αυτό οδήγησε στην ανατύπω-
ση του βιβλίου από τις «Ιατρικές εκδόσεις 
Λίτσας» και επανακυκλοφορία του στην 
αγορά από τον Νοέμβριο του 2021.

Pocket 
Άτλας 
Νόσων 
Στόματος
Γ. Λάσκαρης
Ε. Στουφή

Το μυστικό πίσω από 
την τέλεια αισθητική 
προσθίων

Ankylos®

Όταν αποκαθίσταται ένα πρόσθιο δόντι, η αισθητική πρέπει απλά να είναι τέλεια.
Εκεί καλείται η εξειδίκευσή σας και το Ankylos, ένα εμφυτευματικό σύστημα του
οποίου το Tissue Care concept επιτρέπει την υπο-οστική τοποθέτηση. Σε
συνδυασμό με την micro-αδροποιημένη επιφάνεια , το οστό αναπτύσσεται στον
αυχένα του εμφυτεύματος, το οποίο διατηρεί τους μαλακούς ιστούς. Η οριζόντια
μετατόπιση του εμφυτευματικού αυχένα υποστηρίζει τη σταθερότητα τόσο των
σκληρών όσο και των μαλακών ιστών.

Τα χαρακτηριστικά του Ankylos δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για τη
μακροπρόθεσμη διατήρηση σκληρών και μαλακών ιστών, μειώνοντας την ανάγκη
για επιπλέον ανάπλαση.
Και το τελικό αποτέλεσμα είναι απλά εντυπωσιακό.

Τελειότητα χωρίς εξαίρεση.
Ankylos by Dentsply Sirona Implants

Dentsply Sirona Implants....συνεργάτες στην επιτυχία σας.
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Η ιατρική, η βιολογία και η ιατροβιοφυσική 
γενικότερα, αποτελούν τους πλέον απρο-
σπέλαστους στη γνώση (και στη νόηση) επι-
στημονικούς χώρους σε συνδυασμό με τα 
συνακόλουθα, με τον άνθρωπο και τη ζωή 
βιωματικά όντα (ζώα, φυτά, μικροοργανισμοί), 
τα συναφή δηλαδή έμβια δημιουργήματα του 
Πλανήτη Γη, του μοναδικού ίσως, όπως πι-
στεύεται, κατοικημένου από τις υπάρχουσες 
μορφές ζωής, στο απροσμέτρητο και απέρα-
ντο σύμπαν.

Όλες οι δράσεις που ανέπτυξε, με πρω-
ταγωνιστές τον εγκεφαλικό φλοιό και τον 
αντίχειρά του, ο άνθρωπος στη διάρκεια της 
καταγεγραμμένης προϊστορικής και ιστορικής 
εξέλιξης, από την εποχή του Homo Erectus 
(πριν από 7 εκατομμύρια χρόνια), μέχρι το 
σημερινό κολοφώνα της βιοτεχνολογίας και 
της ηλεκτροτεχνολογικής κορύφωσης, αξι-
ολογήθηκαν και καταχωρήθηκαν μέσα σε 
καθορισμένα, τυποποιημένα και «ολοκλη-
ρωμένα» πλαίσια εφαρμοσμένων τεχνικών, 
μαθηματικών κανόνων και νόμων. Όλη αυτή 
η ευταξία, καθιερώθηκε και εμπεδώθηκε με 
απόλυτη ακρίβεια, πανομοιότυπα και «αλάν-
θαστα» (τηρουμένου βέβαια του «lege artis») 
γιατί διαφορετικά (σε δυσαρμονία) θα ήταν 
αδύνατη η ορθή λειτουργία της κοινωνίας. 
Εξαίρεση σε όλα αυτά αποτέλεσαν οι ιατρικές 
και ιατροβιολογικές διαδικασίες, οι σχετικές 
με τον άνθρωπο (λειτουργικά και σωματικά 
υγιή ή ασθενή) και κατ’επέκταση με όλο το 
βιόκοσμο (ζώα, φυτά, μικροοργανισμοί κ.α.).

Η μηχανική, τα μαθηματικά, η αστροφυσι-
κή, η διαστημική και η κοινωνιολογική πολι-
τική, οι νομοθετημένες, και προσδιορισμένες 
αρχές δικαιοσύνης, οι εφαρμοσμένες αρχές 
φυσικής και χημείας κ.α., διέπονται από αυ-
στηρούς κανόνες που αν ξεφύγουν από την 
αναλλοίωτη «πεπατημένη» θα καταστούν 
ασύμβατες με τη ζωή, την κοινωνία και το 
σύστημα.

Στην ιατροβιολογία όμως σε ό,τι αφορά 
ιδίως στην ανθρώπινη φύση, με τις ιδιαιτερό-
τητες και τις εξειδικεύσεις της, για κάθε άτο-
μο ξεχωριστά (ιδιοσυστασία, ιδιοσυγκρασία, 
ανοσολογικό σύστημα, γονιδιακή υποδομή, 
εγκεφαλικό διανοητικό επίπεδο, τρόπος δι-
αβίωσης κλπ.), η οργανολειτουργική δράση, 
η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα 
των δεδομένων της φυσιολογικής ζωής ποικί-
λουν, ενώ βέβαια στις περιπτώσεις νοσούντων 
ατόμων οποιαδήποτε προγραμματισμένη, 
προληπτική ή θεραπευτική (αμυντική ή επιθε-
τική) παρέμβαση και τυποποιημένη αγωγή σε 
γενικό ή σε επιμέρους εξειδικευμένο επίπεδο, 
δεν λειτουργεί πάντοτε «αυτόματα» και επιτυ-
χημένα.

Με δεδομένο ακόμη ότι απειράριθμα άγνω-
στα (μη προσιτά στη γνώση μας) ορμονο-ορ-
γανοκυτταρικά στοιχεία που ρυθμίζουν ή 
αλλοιώνουν τον προγραμματισμό της ζωής, 
τα προαναφερθέντα δεν αφορούν μόνο γε-
νικά στο «είδος άνθρωπος» (Homo Sapiens 
Sapiens), αλλά και στους επιμέρους φυλετι-
κούς τύπους, που με τις κάποιες ιδιαιτερότη-
τές τους μπορούν να εμφανίζουν διαφορετική 
ανταπόκριση, τόσο στις φυσιολογικές όσο 
και στις αντικανονικές ή νοσηρές επιδράσεις 
που «έτι περαιτέρω» μεταβάλλονται (ευνοϊκά 
ή δυσμενώς), όχι μόνο στο κάθε άτομο, αλλά 
και στο κάθε όργανο, ιστό ή στα απλά κύτ-
ταρά τους.

Παρατηρείται δηλ. ότι ο ίδιος νοσογόνος 
παράγοντας (βακτήριο, κόκκος, ιός κλπ.), με 
τη μορφή συνήθως κάποιου συγκεκριμένου 
νοσήματος, προκαλεί διαφορετική συμπτωμα-
τολογία (βαριά ή ελαφρά) στα διάφορα άτομα, 
μπορεί δε να αφήσει ανοσία χωρίς να νοσή-
σουν οι «ασθενείς» ή να τους προσπεράσει 
εντελώς ασυμπτωματικά και αθόρυβα, ενώ αν 

το νοσογόνο αίτιο μεταλλαχθεί ή οι σωματο-
λειτουργικές συνθήκες του ξενιστή αλλάξουν, 
η πρόγνωση μπορεί να εξελιχθεί από άκρως 
ευνοϊκή μέχρι θανατηφόρα!

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι, με την έν-
νοια βέβαια ενός ευρύτερου πλαισίου, στα 
έμβια όντα και ειδικότερα στον άνθρωπο, 
σπάνια υπάρχει απόλυτα η τυποποιημένη 
ασθένεια. Υπάρχει μόνο ο ασθενής με τις ιδι-
αιτερότητές του (ακόμη και στις περιπτώσεις 
διδύμων) έστω και αν πρόκειται για το ίδιο 
νόσημα.

Ο κάθε ξενιστής μετά την επίθεση του βλα-
πτικού μικροβιακού παράγοντα, ενεργεί και 
αντιδρά οργανολειτουργικά κατά διάφορο 
τρόπο, έτσι που το ίδιο επιθετικό αντιγόνο 
τροποποιεί τη δράση του στα ίδια άτομα και 
σε άλλο χρόνο, αν μάλιστα έχουν αλλάξει οι 
συνθήκες ύπαρξής του (διαβίωση, διατροφή, 
καιρική κατάσταση, ψυχολογικό υπόστρωμα).

Κατά την παρούσα πανδημία, όπου ο ιός 
ενεργεί πάντα επιθετικά «ψάχνοντας» στους 
κλειστούς χώρους και στις ασφυκτικές συνα-
θροίσεις για θύματα, αντιμετωπίζεται μόνο 
αμυντικά. Πρέπει να αποφεύγεται δηλ. με 
κάθε τρόπο οποιαδήποτε (άμεση ή έμμεση) 
επαφή μ’αυτόν, αφού ουδεμία «θεραπευτι-
κή» παρέμβαση μπόρεσε να επηρεάσει την 
αμυντική δυναμική του υποστρώματος του 
ξενιστή (ασθενή) όπως άλλωστε και το νοσο-
γόνο παράγοντα που ούτως ή άλλως μεταλ-
λασσόμενος καθίσταται ακόμη περισσότερο 
επικίνδυνος.

Επωφελής τρόπος (στην προσπάθεια προ-
φύλαξης) κατά την αντιμετώπιση της παν-
δημίας, αποτέλεσε και αποτελεί ο «έξυπνος» 
αυτοσχεδιασμός, διότι η από πριν προγραμ-
ματισμένη αγωγή είναι ανέφικτη, με έναν 
αντίπαλο (ιό) που ελίσσεται συνεχώς και με-
ταλλάσσεται, επιτρέποντας μόνο την εφαρμο-
γή της τακτικής του «βλέποντας και κάνοντας» 
από την Πολιτεία, στον τύπο της αυστηρής 
απομόνωσης (καραντίνας), της χρήσης μά-
σκας κλπ., κατά τα πρότυπα εφαρμογής τους 
και από τους διεθνείς και δυτικοευρωπαϊκούς 
υγιεινοεπιδημιολογικούς κανόνες.

Εφόσον η πλήρης κατανόηση του μικρο-
βιοφυσικού υποστρώματος των ιών, από την 
τόσο ανεπτυγμένη σύγχρονη βιοτεχνολογία 
δεν είναι εφικτή και η ιατροθεραπευτική δεν 
μπορεί να το επηρεάσει, να το αλλάξει ή να 
το μεταλλάξει (με φάρμακα ή άλλες παρεμβά-
σεις) τεχνητά δηλ., μόνο βιοφυσικομεταβο-
λικά και αυτόματα, με γονιδιακή ευθύνη του 
ίδιου του ιού μπορεί να συμβεί ενίσχυση ή 
εξασθένησή του.

Η θέση αυτή συνάδει με την άποψή μας, 
ότι κάθε προσπάθεια «κατασκευής» κάποιας 
μορφής βιολογικής ζωής (ζώσα ύλη), στο επι-
στημονικό εργαστήριο, «το γε νυν έχον» θα 
είναι φρούδα, απατηλή και μάταιη. Δεν είναι 
δυνατόν μια υπαρξιακή βιωματική οντότητα, 
από τον πλέον απλό αλλά απροσπέλαστο ιό, 
μέχρι και το πολυπλοκότερο ζώο ή και κάποιο 
φυτό φυσικά, που για τη σωματολειτουργική 
του ολοκλήρωση απαιτήθηκαν εκατομμύρια 
αιώνων, για θετικές μεταβολές, προσαρμο-

γές και μεταλλάξεις απαράμιλλης τελειότητας 
μορφής και λειτουργικής απόδοσης, να ανα-
παραχθούν μέσα σε ένα εργαστήριο.

Με δεδομένα τα παραπάνω λοιπόν, ας 
ηρεμήσουν οι κακόβουλοι εγκέφαλοι του κό-
σμου. Αυτοί που ψάχνουν για μικροβιολογι-
κούς πολέμους και την καταστροφική εξόντω-
ση αντιπάλων, όπως και οι μικρονοϊκοί που 
πιστεύουν σε αυτά.

Η σύγχρονη ιατροβιολογία όμως πιθανόν 
να μπορέσει να μεταλλάξει κάποιο έμβιο ον 
(μικροοργανισμό) χωρίς παθογενετικά αυτό να 
διαφέρει του αρχικού προτύπου, εξού και τα εμ-
βόλια είναι εξίσου αποτελεσματικά με την πα-
ρόμοια γονιδιακή (ανοσολογικά) φύση των ιών.

Δεν προκαλεί εντύπωση, γιατί μέχρι σήμερα 
δεν βρέθηκε εμβόλιο κατά του καρκίνου; Διό-
τι στις κακοήθεις καταστάσεις τα νέα ανώριμα 
κύτταρα, λόγω της μη φυσιολογικής γέννησης 
και παραγωγής τους, διαφέρουν όλα μεταξύ 
τους όχι μόνο μορφολογικά αλλά και βιολο-
λειτουργικά με τη διαφορά μάλιστα υπαρκτή 
από την πρωτογενή στη μεταστατική εστία, τα 
παθολογικά κύτταρα της οποίας δεν είναι ίδια 
με αυτά της αρχικής. Επειδή κάθε κύτταρο 
από τα εκατομμύρια των μεταστατικών εστι-
ών λειτουργούν αυτόνομα και ανεξάρτητα, 
παρουσιάζεται κατά τη χημειοθεραπεία, την 
ακτινοθεραπεία, καθώς και στις περιπτώσεις 
ορμονοθεραπείας, δυσχέρεια στην ενιαία (συ-
νολική) ανταπόκριση των κυττάρων της κάθε 
εστίας, διότι μόνο μερικά επηρεάζονται ανο-
σοβιολογικά. Εμβόλιο συνεπώς θα μπορεί να 
υπάρξει, αν επιχειρηθεί, όχι για το συνολικό 
όγκο, αλλά για κάθε ένα από τα εκατομμύρια 
κύτταρα!! (κάτι εντελώς ανέφικτο).

Αν ανατρέξουμε στους γεωλογικούς αιώ-
νες και μέσω της Παλαιοντολογίας, από την 
Κάμβρια ήδη Περίοδο (600 εκατομμύρια έτη 
πριν) έχει διαπιστωθεί ότι πολλά έμβια όντα 
(έντομα, αμφίβια, πτηνά κ.α.), και από την 
Κρητιδική Περίοδο (135 εκατομμύρια έτη 
πριν) τα μεγάλα ερπετά εξαφανίστηκαν για 
λόγους «άγνωστους».

Πιθανολογώντας ωστόσο πρωθύστερα, η 
επιστημονική έρευνα συμπέρανε ότι οι εξα-
φανίσεις αυτές συνέβησαν με τη μορφή παν-
δημίας που αφορούσε όλο τον πλανήτη, αν 
έλαβαν χώρα πριν το διαχωρισμό της Γης σε 
ηπείρους και ωκεανούς (προ 60 εκατομμυρί-
ων ετών), όπως έγινε με τους δεινόσαυρους, 
ή και μεταγενέστερα ως ενδημία σε περιορι-
σμένη έκταση, όταν η «επικοινωνία» λόγω των 
ωκεανών είχε διακοπεί.

Η σύντομη ανακάλυψη και παρασκευή ενός 
εμβολίου τόσο αποτελεσματικού που μπόρε-
σε να αναχαιτίσει με τη θωράκιση που προ-
σέφερε στον άνθρωπο, που «κυνηγημένος» 
από τον κορωνοϊό κρύβεται στις «καραντίνες» 
ανυπεράσπιστος, απετέλεσε τεράστιο, το με-
γαλύτερο, κατά τον γράφοντα, επιστημονικό 
επίτευγμα μέχρι σήμερα της ιατρικής έρευνας.

Αυτή η θωράκιση που ήδη εφαρμόζεται 
κατά κόρον από αυτό το εμβόλιο με τεράστια 
επιτυχία κατά την πανδημία σε όλο τον κό-
σμο, αποτελεί τη μόνη διασφάλισή μας, από 
την προσβολή του αδυσώπητου και εξολο-
θρευτή αυτού ιού, και η αντίδραση για την 
καθολική εφαρμογή του, από όσους, ανεύθυ-
νους, «ανεγκέφαλους», ή από πολιτική σκοπι-
μότητα στέκονται «αρνητές» ή επιφυλακτικοί 
στη χρησιμότητά του, συνιστά πράξη απόλυτα 
εγκληματική και κολάσιμη.

Οι αρνητές αυτοί και πολλοί υπερασπιστές 
τους, «υπερφιλελεύθεροι», με «δημοκρατικό» 
πάθος διατείνονται ότι πρέπει να «πεισθούν» 
οι αμφισβητίες του εμβολίου (αλλά και της 
ύπαρξης του ίδιου του ιού) από την Πολιτεία 
και την ιατρική κοινότητα. Δηλαδή δέχονται 
όλοι αυτοί οι μειοψηφικοί σε ποσοστό ότι ως 
διαθέτοντες ελλιπή νόηση, δεν μπορούν να 

κατανοήσουν αυτό που κατάλαβαν, η μεγάλη 
πλειοψηφία των Ελλήνων συμπολιτών τους 
και τα αμέτρητα εκατομμύρια του κόσμου σε 
όλη τη Γη.

Όλοι αυτοί οι αρνητές, πολεμούν αμέσως 
ή εμμέσως έστω ενάντια στα μέτρα κατά της 
πανδημίας, ασκώντας «δημοκρατική» και φι-
λελεύθερη δήθεν πολιτική, «στηρίζοντας» το 
Σύνταγμα και υπερασπιζόμενοι τα «δικαιώμα-
τα» όλων αυτών που δολοφονούν τους συ-
μπολίτες τους ωρυόμενοι γιατί εμποδίζεται η 
βλαπτική δράση τους.

Δεν τους λέει κάτι, το ότι οι σημερινοί νο-
σηλευόμενοι από τον κορωνοϊό είναι σχεδόν 
μόνο οι ανεμβολίαστοι;

Θα συνεχίσει να ανέχεται ανεξέλεγκτα 
η πολιτεία όλους αυτούς τους ανεύθυνους 
«εγκληματίες» να καταστρέφουν τη ζωή και 
τους νομοταγείς συμπολίτες μας; Πότε θα 
αποφασισθεί να ληφθούν σοβαρά μέτρα κατά 
όλων αυτών;

Τι χρεωστούν οι αμέτρητοι συμπολίτες μας, 
αλλά κι εγώ ο ίδιος, που βιώνοντας «δια πυ-
ρός και σιδήρου» τα 93 χρόνια της ζωής μου, 
αφιερώνοντας τα περισσότερα (70 χρόνια) 
στην Ιατρική, να αφήσω την τελευταία μου 
πνοή σε κάποια ΜΕΘ, διασωληνωμένος και 
μόνος, επειδή κάποιοι ανεγκέφαλοι αγνοούν 
τα αυτονόητα; Είναι ορθό τελικά ο διπλά εμ-
βολιασμένος και απόλυτα ασφαλής που φέ-
ρει και τη μάσκα, για να διαφυλάξει από τον 
κορωνοϊό και τους εγκληματικά ενεργούντες 
αρνητές, που όπως φαίνεται θα είναι τελικά οι 
μόνοι που θα κινδυνέψουν;

Σοβαρή βοήθεια, προσφέρεται στους αντι-
εμβολιαστές από κάποιους δημοσιογράφους 
(των καναλιών ιδίως) και άλλους πολλούς 
φορείς, οι οποίοι από δημοκρατικό (δήθεν;) 
ενδιαφέρον και με το επιχείρημα ότι στη Δη-
μοκρατία όλοι έχουμε άποψη για όλα, ερω-
τούν και προβάλλουν του κάθε άσχετου τις 
γνώμες, γνώμες άλλωστε φοβερά βλακώδεις 
και ανερμάτιστες, για ένα θέμα (εμβόλιο, κο-
ρωνοϊός), που μόνο οι ιατροβιολογικοί παρά-
γοντες ως ειδήμονες μπορούν να ομιλούν και 
να αποφασίζουν.

Δεν γνωρίζουν ίσως όλοι αυτοί (αρνητές, 
δημοσιογράφοι, πολιτευτές και άλλοι «ειδι-
κοί») αν μπορούν να χειρουργηθούν και για 
την πλέον ήπια περίπτωση (διάνοιξη αποστή-
ματος π.χ.), αν δεν υπογράψουν δήλωση απο-
δοχής οποιασδήποτε επιπλοκής που μπορεί 
να τους συμβεί, ακόμη και θάνατο, μετά την 
επέμβαση, απαλλάσσοντας από κάθε ευθύνη 
τον ιατρό και την κλινική ή το νοσοκομείο. 
Τι κάνουν όλοι αυτοί σε τέτοιες περιπτώσεις; 
Προτιμούν να πεθάνουν; Υπογράφουν όλοι 
τη δήλωση!

Ο ιός μας καταδιώκει αδυσώπητα. Για να 
γλιτώσουμε μόνο 2 τρόποι υπάρχουν: η απο-
μόνωσή μας (καραντίνα, μάσκες) και τα βο-
ηθητικά (αντισηπτικά, πλύσιμο χεριών) και 
κυρίως το αποφασιστικά σωτήριο εμβόλιο!

Η μακάβρια ιστορία της απομόνωσης κατά 
τις ενδημίες ή πανδημίες της χολέρας, πανού-
κλας, ιλαράς, ευλογιάς κ.α., των παλαιότερων 
εποχών, όπου για εξασφάλιση της προφύλα-
ξης από τη μετάδοση του νοσήματος, οι τότε 
αρχές (Διοίκηση) κάρφωναν «χιαστί» τα πορ-
τοπαράθυρα των σπιτιών, καταδικάζοντας σε 
θάνατο ασθενείς και υγιείς(!) ή τους έριχναν 
ζωντανούς σε λάκκους με αναβράζοντα ασβέ-
στη, λέει κάτι στους αρνητές;

Μήπως θυμούνται τι έπαθαν οι χιλιάδες 
Αζτέκοι του Μεξικό από 70 Ισπανούς ιππείς 
του Κορτέζ όταν αυτοί οι τελευταίοι τους με-
τέδωσαν τον ιό της ιλαράς;

Θεραπευτικά φάρμακα κατά του κορωνο-
ϊού ΔΕΝ υπάρχουν, και μέχρις ότου βρεθεί 
τρόπος παρασκευής τους υπάρχει μόνο το 
ΕΜΒΟΛΙΟ.

O Kορωνοϊός και οι αρνητές

Του  Χρήστου Μάρτη*
Ομοτ. Καθηγητή Γναθοπροσωπικής 
Χειρουργικής ΕΚΠΑ

*Ο Χρήστος Μάρτης (ηλικίας 93 ετών) υπηρέτησε 
ως Καθηγητής της Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, 
μιας ιατρικής ειδικότητας που δημιούργησε ο ίδιος 
στην Ελλάδα, στα Πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης 
και της Αθήνας για 30 χρόνια. Υπήρξε 2 φορές Διδά-
κτορας, τυγχάνει δε Οδοντίατρος, Γενικός Χειρουρ-
γός, Ωτορινολαρυγγολόγος κ.α., και συγγραφέας 
17 ιατρικών συγγραμμάτων και 5 παραϊατρικών και 
ιστορικών βιβλίων.
Τηλ. 6940508382, 2107227455 
email: christosmartis@gmail.com
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Μία από τις κυριότερες παραμέτρους για την 
απρόσκοπτη λειτουργία του οδοντιατρείου 
είναι η ομαλή λειτουργία του εξοπλισμού 
μας, ιδίως σε περιόδους που η προσέλευση 
των ασθενών είναι αυξημένη. Η εμφάνιση 
βλαβών και δυσλειτουργιών ανατρέπει την 
ομαλή ροή των ραντεβού, προκαλεί κα-
θυστερήσεις, νεύρα και άγχος και έχει οικο-
νομικό κόστος! Όλα αυτά όμως θα είχαν 
αποφευχθεί αν είχε γίνει το ετήσιο σέρβις, 
κάτι που οι περισσότεροι οδοντίατροι παρα-
μελούν.

Αν θέλουμε λοιπόν να αποφεύγουμε τις 
δυσάρεστες εκπλήξεις, δεν έχουμε παρά μια 
φορά τον χρόνο να καλούμε τον τεχνικό μας 
για το ετήσιο σέρβις. 

Ας δούμε λοιπόν τι περιλαμβάνει:
1.  Ρύθμιση προβολέα: Έλεγχος εστίασης 

δέσμης φωτός, ρύθμιση μπράτσων για 
σταθεροποίηση θέσης

2.  Ρύθμιση έδρας: έλεγχος προγραμματι-
σμού αυτόματων θέσεων, έλεγχος σταθε-
ροποίησης προσκέφαλου, λάδωμα αξό-
νων και μοτέρ κίνησης της έδρας για την 
αποφυγή φθορών. 

 3.  Καθαρισμός άκρων σωληνώσεων 
αναρρόφησης και σιελαντλίας και έλεγχος 
για πιθανή αντικατάσταση λόγω ακαμψίας 
που παρατηρείται σε βάθος χρόνου.

4.  Έλεγχος ταμπλέτας (καθάρισμα και λά-
δωμα χειρολαβών, έλεγχος πίεσης νερού 
και αέρα χειρολαβών, έλεγχος και ρύθμιση 
χειρολαβής υπερήχων, μέτρηση έντασης 
πηγής φωτός στον φωτοπολυμερισμό.)

5.  Έλεγχος και προληπτική αντικατά-
σταση σωληνώσεων κεντρικής παροχής 
νερού και αέρος

6.  Έλεγχος κομπρεσέρ: για ύπαρξη υγρα-
σίας ή σκουριάς στον κάδο, έλεγχος χρό-
νου πλήρωσης της δεξαμενής αέρος, έλεγ-
χος βαλβίδας εξαέρωσης. 

7.  Έλεγχος μοτέρ χειρουργικής αναρρό-
φησης και καθαρισμός φίλτρων

8.  Έλεγχος ακτινογραφικού με τη βοή-
θεια φθορίζουσας πλάκας

9.  Έλεγχος και ρύθμιση κλιβάνου: κα-
θαρισμός φίλτρων νερού, ρύθμιση πόρτας 
προς αποφυγή διαρροών.

Έκτακτα μέτρα σε περίπτωση
παγετού

Σε περίπτωση που η μετεωρολογική υπηρε-
σία προβλέπει παγετό, για να αποφύγουμε 
σπασμένους σωλήνες και βλάβες στα μηχα-
νήματά μας θα πρέπει να πάρουμε τα εξής 
μέτρα:
•  Φροντίζουμε για την καλή μόνωση των 

εξωτερικών σωληνώσεων και της αποχέτευ-
σης

•  Όταν τελειώσουμε τα ραντεβού μας αφή-
νουμε την αναρρόφηση να δουλέψει για 
5-10 λεπτά, χωρίς να αντλεί νερό

•  Καθαρίζουμε το φίλτρο της αναρρόφησης 
και αν θέλουμε μπορούμε να ρίξουμε στην 

υποδοχή του φίλτρου paraflu αραιωμένο 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή 
(500 ml περίπου).

•  Αδειάζουμε τους διαχωριστές για να 
αποφύγουμε τυχών ραγίσματα από διαστο-
λές/συστολές

•  Δεν χρησιμοποιούμε ποτέ καυτό νερό για 
να απομακρύνουμε τον πάγο από κάποιο 
σωλήνα ή από την υποδοχή του φίλτρου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
επικοινωνήσετε μαζί μας 
στο 210 7777936, 
email: info@unimedica.gr,
site: www.unimedica.gr

Ρωτήστε τον τεχνικό: Κρύο καιρός για  …SERVICE!

από τον Δημήτρη Κατσιγιάννη 
Μηχανικό Βιοϊατρικής, Διευθυντή της Unimedica

ww
w.
od
vi
m
a.
gr

Kάντε κλικ
στην 
ηλεκτρονική μας
διεύθυνση
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Ανταύγειες Λόγου και Τέχνης
Του Γεράσιμου Δουβίτσα Αναπληρωτή Καθηγητή Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Σύγχρονοι Έλληνες Ποιητές 13
Ηλίας Γκρης 

Ο Ηλίας Γκρης, Ηλείος στην κατα-
γωγή, γεννήθηκε το 1952. Έζησε τα 
παιδικά του χρόνια στην Κρέσταινα 
Ολυμπίας μέχρι τα δεκαεπτά του. Ο 
πατέρας του Δημήτριος Γεωργακό-
πουλος κουρέας και αγρότης καταγό-
ταν από το Μπισχίνι Ολυμπίας, όπου 
και γεννήθηκε ο ποιητής. Τελείωσε 
το 7ο εξατάξιο γυμνάσιο στην Αθήνα 
και σπούδασε στην Ανωτάτη Βιομη-
χανική Σχολή Πειραιώς (Πανεπιστή-
μιο Πειραιώς), δουλεύοντας παράλ-
ληλα ως οικοδόμος.

Ως φοιτητής στη διάρκεια της δι-
κτατορίας συμμετείχε ενεργά στην 
εξέγερση του Πολυτεχνείου τον Νο-
έμβριο του 1973.

Άσκησε από το 1975 τη δημοσι-
ογραφία σε διάφορα Μέσα Ενημέ-
ρωσης και κυρίως στην τηλεόραση 
της ΕΡΤ, όπου μεταξύ άλλων (ρε-
πόρτερ, συντάκτης, αρχισυντάκτης) 
έκανε έρευνες, εκπομπές ιστορικού 
περιεχομένου και τέλος, οργάνωσε 
και παρουσίασε την πολιτιστική εκ-
πομπή ΜΟΡΦΕΣ ΤΕΧΝΗΣ (1999-
2003), με πορτραίτα λογοτεχνών και 
συνθετών.

Στα γράμματα εμφανίστηκε το 
1977 με την πρωτόλεια συλλογή 
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ που αποκήρυξε.

Έκτοτε εξέδωσε ποιητικές συλλο-

γές, βιβλία πεζογραφίας, oργάνωσε 
και επιμελήθηκε τον τόμο-αφιέρωμα: 
Τάκης Σινόπουλος: «Ένοικος τώρα 
του παντοτεινού, κεκυρωμένος» και 
κυκλοφόρησε τέσσερις θεματικές αν-
θολογίες. Το 2009 κυκλοφόρησε τον 
τόμο δοκιμίων του «Περί ποιήσεως».

Μέρος του έργου του έχει συμπερι-
ληφθεί σε ανθολογίες και έχει δημο-
σιευθεί σε περιοδικά και εφημερίδες, 
όπως: ΑΝΤΙ, ΓΙΑΤΙ, Λέξη, ΑΚΤΗ 
(Κύπρου), Ποίηση, Εντευκτήριο, Πα-
ρατηρητής, Η ΑΥΓΗ ΤΗΣ Κυριακής, 
Ποιητικά, Προκυμαία, Εμβόλιμον, 
Μανδραγόρας κ.ά.

Επίσης μέρος της ποίησης του έχει 
μεταφραστεί στα Αγγλικά, Ιταλικά, 
Βουλγαρικά, Γερμανικά, Ρωσικά, 
Ισπανικά, Περσικά, Γαλλικά, Αλβα-
νικά.

Το 2006 κυκλοφόρησε στη Βουλ-
γαρία ένας τόμος επιλογή ποιημάτων 
του από τις εκδόσεις «Μπαλκάνι», 
σε μετάφραση Τζέινας Νετέλτσεβα, 
το 2014 στην Ιταλία από τις εκδό-
σεις «Φερμέντι» σε μετάφραση Κρε-
σέντσιο Σαντζίλιο και στην Αλβανία 
από τις εκδόσεις «Νεράιδα» σε μετά-
φραση Νίκου Κατσαλίδα.

Αφιερώματα ή σελίδες αφιερω-

μένες στο έργο του έχουν κάνει τα 
περιοδικά: ΓΙΑΤΙ, 1998. ΑΚΤΗ 
(Ελληνομουσείον), 2001. Πανδώρα, 
2006-2007. Ηλειακή Επιθεώρηση, 
2007.

Το 1986 συμμετείχε στο 6ο Πα-
γκόσμιο Συνέδριο Συγγραφέων στη 
Σόφια. Το έργο του παρουσιάστηκε 
σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, σε 
σχολεία και σε πανεπιστήμια.

Διετέλεσε μέλος στην Επιτροπή 
Σεναρίων της ΕΡΤ, (1993-1995), 
στην Επιτροπή Κρατικών Βρα-
βείων Λογοτεχνίας της Κύπρου, 
(2003-2005) και στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του Μορφωτικού Ιδρύ-
ματος της ΕΣΗΕΑ, 2010-2013.

Είναι μέλος της ΕΣΗΕΑ, της Εται-
ρείας Συγγραφέων και του Κύκλου 
Ποιητών. 

Ποίηση
• Ρημαγμένη Πολιτεία, 1980, 1984
• Στα Γεφύρια του Κόσμου, 1982
• Εχθρικό Τοπίο, 1983, 1985, 1990
• Λήθαργος Κόσμος, 1987, 1990
• Η Έφεσος των Αλόγων, 1993, 2012
• Αλφειός Πρόγονος, 2005
•  Λήθαργος Κόσμος, Συγκεντρωτική 

έκδοση (1977-1987), 2014 
• Σάν Άλλος Οιδίποδας, 2018 

Πεζογραφία
• Οι Αγλύκαντοι, 1980, 1983
•  Το Μάτι του Ασύλου, 1990, 1998.
• Αρσενική Έρημος, 1996 

Δοκίμια
•  ΤΑΚΗΣ ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ένοικος 

τώρα Του παντοτεινού, κυρωμένος, 
1996

• Περί ποιήσεως, 2009 

Ανθολογίες
• Το Μελάνι Φωνάζει
•  Η 17η Νοέμβρη 1973 στη λογοτε-

χνία, 2003, 2013
•  Η Αρχαία πατρίδα των ποιημάτων
•  Νεοέλληνες ποιητές για την αρχαία 

Ελλάδα, 2004
•  Το 1821 στην ελληνική ποίηση, 

2011
•  Ο Παπαδιαμάντης με τα μάτια νεό-

τερων λογοτεχνών, 2011 
•  Ο Ταχυδρόμος φέρνει γράμματα 

ποιήματα, 2017 

Μεταφράσεις
•  ΡΟΥΠΕΡΤ ΜΠΡΟΥΚ, Τα ποιήμα-

τα, ο ποιητής και η Σκύρος. Εισα-
γωγή - Μετάφραση - Χρονολόγιο 
(Συνεργασία με την Κερασία Κάρα-
λη), 2015

Γιώργος Δελιόπουλος   

Ο Γιώργος Δελιόπουλος είναι διδάκτορας 
Προϊστορικής Αρχαιολογίας του ΑΠΘ και φι-
λόλογος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ζει 
μόνιμα με τη γυναίκα και τα δύο παιδιά του 
στην Κοζάνη. Έχει εκδώσει τρεις ποιητικές 
συλλογές. Επιπλέον, έχει επιμεληθεί την ποι-
ητική ανθολογία μαθητών/-τριών του νομού 
Κοζάνης Έφηβοι στίχοι (εκδ. Συνδέσμου Φι-
λολόγων Κοζάνης, 2019). Το 2013 και 2015 
θεατρικές ομάδες της Κοζάνης ανέβασαν τα 
δύο θεατρικά του έργα, «Επέστρεφε...» και «Τα 
ίχνη της μνήμης». 

Από το 2019 είναι σύμβουλος έκδοσης του 
λογοτεχνικού περιοδικού Καρυοθραύστις (εκδ. 
Ρώμη) υπό τη διεύθυνση του Κ.Θ. Ριζάκη. 
Ποιήματά του έχουν αποσπάσει βραβεία σε 
διάφορους λογοτεχνικούς διαγωνισμούς, ενώ 
ποιήματα και δοκίμιά του έχουν δημοσιευθεί 
σε συλλογικούς τόμους και στα περιοδικά: 
Απόπλους, Δίοδος, Εμβόλιμον, Θευθ, Μαν-
δραγόρας, Νέα Εστία, Νησίδες, Οδός Πανός, 
Παρέμβαση, Πόρφυρας, Τα Ποιητικά, Το κο-
ράλλι κ.ά. Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες λογο-
τεχνικά αναλόγια και εικαστικές performance 
σε συνεργασία με το ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης, το 
ΚΘΒΕ και τη Σχολή Καλών Τεχνών Φλώρινας.

Εργογραφία
•  Μικρός Οδυσσέας (εκδ. Ιωλκός, 2009)
•  Επισκέπτης άγγελος (εκδ. Κοβενταρείου Δη-

μοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, 2015)
•  Εορδαία Γη (μαζί με τον ποιητή Χρήστο Του-

μανίδη, εκδ. Ρώμη, 2019).
•  ΚΑΤΑ ΑΝΕΦΙΚΤΟΥ ΓΛΥΦΕΣ, 1 της γυναι-

κός τριάντα παγιδεύσεις (μαζί με τον Κ. Ριζά-
κη ΑΩ 2021)

Παράτονα της μνήμης

Κάτω από τη βροχή περπατώ μία ξένη
όλα πλέον είναι κάποιο ποίημα άλλο
τα παλιά μας στέκια λαμαρίνες κούφιες
και η πόλη πέτρωσε, γίνατε αγάλματα

θόλωσαν τα μάτια, με κοιτάτε άγνωστη
σαν μικροί φεγγίτες παιδικών μου ονείρων
όσο τρίζουν οι έγνοιες δυνατά στα δόντια
καθεμιάς ο πόνος μυστικό κρησφύγετο

φίλες, πού χαθήκατε στην ομίχλη όλες;
καραβάνι ο χρόνος μάς ξεπούλησε όμως
και παράτονα της μνήμης υπόλοιπο άφησε
μια κιθάρα ορφανή από τα περασμένα.

Λίγα βήματα όνειρο

Σαν παιχνίδι κι απόψε ο πόθος
οι ψυχές μας στο τέμπο ξυπνούν
ξαπλωμένο το βλέμμα, τα μάτια κλειστά
το κορμί αφημένο στα χέρια σου
μια σφιχτή αγκαλιά να μην πέφτω

και τυφλά στον χορό μ’ οδηγείς
σπρώχνεις βήματα πίσω πηγαίνω
μεταφράζει το στήθος ανάσες
ιδρωμένες παλάμες κολλούν
για να φεύγει ο χρόνος αμάσητος

πριν γυρίσουμε στ’ άδειο ποτήρι
σου χαϊδεύω το πόδι, καθώς σταματάς
μην καθίσεις απέναντι κρύος

λίγα βήματα όνειρο
ψάχνω ακόμη στην πίστα.

ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ                                      
Κόκκινα χρόνια μετά την Αστραπή
Τα πόδια της σέρνει η γενιά μας βογγώντας
Η αντρωμένη σε χαλάσματα και καπνούς ξεγυμνώθηκε
Τα καλύτερα μυαλά της από τοξίνωση και φτώχεια
Σε λάσπες ιδεών άοπλη
Κατάσαρκα φόρεσε πανό και σημαίες
Σ’ έρημους δρόμους με αήττητες ιαχές
Σε παραπήγματα, σε πορνεία κι αυλές μοναχικές
Αυτών που ζουν τ’ ανεμόδαρτα ρίγη
Και πνοές αλιβάνωτες. Η γενιά μας
Έφηβη γενιά τη διαλεκτική φυλάσσοντας
Μες στο θάμπος κουρσεμένων μυαλών.
 
Τώρα του κόσμου χαθήκαν τα παιδιά
Βορά στο στόμα της ανάγκης
Μόνο που τ’ άστρα μαζεύαν στον κόρφο σοδειά
Όταν στη θάλασσα εξομολογούνταν τον κρύφιο τους έρωτα
Κατά τη ρόδινη άνοιξη των ανοιχτών κοχυλιών.
Τώρα των πουλιών ο ύμνος ακούγεται θρήνος
Κι από τα ερειπωμένα σπίτια ξεφυτρώνουν φεγγάρια
Φεγγάρια στων κυπαρισσιών τις κορφές.
Τα ωραία τραγούδια μας τα πήραν οι βοριάδες
Που ζήσαμε χωρίς τίποτα
Κάτω απ’ τα μπαλκόνια μεγάλων εμπαιγμών
Ενώ τριγύρω σφυρίζει σαν ηττημένη
Μια επωδός της εξέγερσης κάποιου Νοέμβρη.

ΛΟΓΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟΣ
Εκεί που η μπόρα ξέθαψε νεκρούς ασαβάνωτους
Μερμηγκιασμένες ορδές σύρθηκαν
Με τα μεγάλα κεφάλια τους κάτω απ’ τα σύννεφα
Πάνω απ’ τα πλήθη σε φέρετρα
Οι νεκροί χειρονομούσαν όρθιοι τραγουδώντας
Σε παχνιασμένα κοντόδασα φάλαγγα σκοτεινή
Παππάδες άνηβα παιδιά και γέροι κρατώντας
Όπλα δικράνια και τσάπες
Κι ακολουθούσαν αφρισμένων χειλιών
Οι ενήλικες βλαστήμιες και οι βόγγοι.
Όταν άλλοι πεθαίναν αυγή και σούρουπο
Να γλυτώσουν τ’ αλώνισμα που θέριζε
Εξω από φυλακές και τρελάδικα.
Το φάσγανο του μίσους σε ωραία νησιά
Έτρεχαν έξω απ’το βαγόνι του μέλλοντος
Μ’ ένα αποτσίγαρο στα κερένια τους χείλη
Έτρεχαν κλαίγοντας και βρίζοντας
Πεινώντας και γυρνώντας σαν χαμένα σκυλιά
Πάνω στα γιοφύρια του κόσμου
Τεχνουργοί τον κόσμο γεφυρώνοντας.

Ρημαγμένη Πολιτεία






