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Με τον όρο ειδικές ουλίτιδες χαρακτηρίζουμε 
μια ετερογενή ομάδα νόσων των ούλων που 
δεν οφείλονται αποκλειστικά στην οδοντική 
πλάκα ή οδοντικό βιοϋμένιο όπως συμβαίνει 
στην κλασική ουλίτιδα και περιοδοντίτιδα. Ο 
κ. Γιώργος Χ. Λάσκαρης, Στοματολόγος. 
Ιατρός - Οδοντίατρος Αν. Καθηγητής Στο-
ματολογίας Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών, 
εξηγεί πως τα νοσήματα της ομάδος αυτής 
εμφανίζουν ιδιαίτερους αιτιοπαθογενετικούς, 
κλινικούς και εργαστηριακούς χαρακτήρες, 
και απαιτούν θεραπευτικές παρεμβάσεις δια-
φορετικές από εκείνες της κλασικής ουλίτι-
δας. Σε αυτό το τεύχος αναπτύσσει τα ιδιαίτε-
ρα κλινικά και εργαστηριακά χαρακτηριστικά 
σε 6 νοσολογικές οντότητες ειδικών μορφών 
ουλίτιδας.                                Σελ. 20-22

Η πολύτιμη συμβολή της οδοντιατρικής επιστήμης στο υγιές 
προφίλ και την ευεξία των πρωταθλητών,

αθλητών και τακτικά αθλουμένων μελών την κοινωνίας μας
Η ποιότητα της άθλησης και το επίπεδο 
των αθλητικών επιδόσεων έχουν ισχυρή 
σύνδεση με την υγεία των δοντιών και του 
στόματος γράφει στο «Ο.Β.» ο κ. Σπύρος 
Αρμπής, Οδοντίατρος-Μέλος του ΔΣ της 
ΕΕΑΘΛΟ.

Η κοινωνική διάσταση της οδοντιατρι-
κής επιστήμης εξειδικεύεται στον τομέα 
του αθλητισμού ώστε να σχηματίζει ένα 
υγιές προφίλ στους αθλητές μειώνοντας την 
αβεβαιότητα επεισοδίων οδοντικού πόνου 
και φλεγμονής, προλαμβάνοντας πιθανά 
τραύματα προσώπου και δοντιών με την 
καθιέρωση των απαραίτητων πρωτοκόλλων 
πρόληψης, αντιμετώπισης και προστατευτι-
κών οδηγιών στους αθλητικούς χώρους και 
γήπεδα. 

Η ΕΕΑΘΛΟ εκφράζει το πρόσωπο της 
αθλητικής οδοντιατρικής και αποτελεί τη 
σύγχρονη γέφυρα που ενώνει τους δύο αυ-
τούς κόσμους στοχεύοντας στη βελτίωση 
της οδοντιατρικής συμπεριφοράς των αθλη-
τών με προσδόκιμο όφελος για την υγεία, 
την ποιότητα της άθλησης και την βελτίωση 
των αθλητικών επιδόσεων σε εγχώριο επί-
πεδο αλλά και διεθνές.                Σελ. 4-6
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Παρά την κριτική που δέχθηκαν οι επιδημιολογικές έρευνες στο χώρο των λειτουργικών δι-
αταραχών του Στοματογναθικού Συστήματος, το ενδιαφέρον γι’ αυτές δεν επηρεάστηκε αν 
κρίνουμε από τις ανάλογες δημοσιεύσεις που έγιναν από το 1984. 

Στο τελευταίο του άρθρο ο κ. Βύρων Δρούκας, Καθηγητής ΕΚΠΑ, εξηγεί γιατί η επιδημι-
ολογία στο χώρο της Ιατρικής και Οδοντιατρικής είναι ένα πολύ χρήσιμο «εργαλείο» και παράλ-
ληλα επισημαίνει την αναγκαιότητα όπως η συνοπτική εξέταση του ΣΣ αποτελέσει μέρος της 
εξεταστικής ρουτίνας του Οδοντιατρικού ασθενούς.                                              Σελ. 8-13
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Η διαχείριση δοντιών με νεκρό πολφό και 
αδιάπλαστο ακρορρίζιο αποτελούσε ανέ-
καθεν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό κομμάτι της 
ενδοδοντολογίας. Κατά καιρούς έχουν προ-
ταθεί διαφορετικοί τρόποι αντιμετώπισης 
τέτοιων δοντιών. Όπως αναλύει ο κ. Μιχά-
λης Νικολάκης, μεταπτυχιακός φοιτητής 
Ενδοδοντίας  ΕΚΠΑ, οι αναγεννητικές τεχνι-
κές αποτελούν μια πιο σύγχρονη, βιολογική 
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στοματικού βλεννογόνου με αποκάλυψη του 
οστού της γνάθου μετά την ακτινοβόλησή 
του, με αδυναμία επούλωσης για χρονική 
περίοδο από 3 έως 6 μήνες και σε απουσία 
τοπικής νεοπλασματικής νόσου. Ο κ. Εμμα-
νουήλ Βάρδας, Επίκ. Καθηγητής Στοματο-
λογίας και Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής 
Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του Δ.Σ. 
της ΕΟΕ αναλύει τους γενικούς και τοπικούς 
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Στο κατώφλι του νέου έτους κυκλοφόρησε ένα πολύ ενδιαφέρον 
ημερολόγιο που μιλά στην καρδιά του ελληνισμού της Μικράς 
Ασίας και του Πόντου.

Το «100 χρόνια αλησμόνητες πατρίδες», από τις Εκδόσεις Μίλη-
τος, που χρονικά συμπίπτουν με τη συμπλήρωση 100 ετών απ' τη 
Μικρασιατική Καταστροφή, δεν είναι όμως απλά ένα ημερολόγιο, 
αλλά περισσότερο ένα βιβλίο με προσεγμένη εικονογράφηση και 
φωτογραφικά ντοκουμέντα απ΄ την εποχή που άνθιζε το ελληνικό 
στοιχείο στα μικρασιατικά παράλια.

Ξεφυλλίζοντάς το, μήνα – μήνα, ταξιδεύει κανείς νοερά σε όλες 
τις χαμένες πατρίδες: από τη Σμύρνη, το Αϊβαλί, την Προύσα και 
το Αϊδίνιο, μέχρι την Κωνσταντινούπολη, την Αδριανούπολη, τον 
Πόντο και την Καπαδοκία.

Συνοπτικά αλλά με πλήθος ιστορικών και λαογραφικών αναφο-
ρών σκιαγραφείται η ελληνική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή 
και η τύχη της μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και την ανταλ-
λαγή των πληθυσμών που έφερε η Συνθήκη της Λωζάνης, μέσα 
από τα κείμενα της Εύας Μάντακα.

Το ημερολόγιο «ντύνουν» ιδανικά οι φωτογραφίες εποχής από 
το Αρχείο των Εκδόσεων Μίλητος.

«Η Μικρασιατική Καταστροφή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 
ως η χειρότερη σελίδα της τρισχιλιετούς μας ιστορίας γιατί υπήρξε 
η αιτία το έθνος των δύο ηπείρων να συρρικνωθεί σε ένα ευρωπα-
ϊκό βαλκανικό κρατίδιο» παρατηρεί o κ. Δημήτρης Μαυραειδό-
πουλος, ο οποίος προλογίζει την έκδοση. 

Αφού κάνει μια σύντομη αναφορά στο πώς φτάσαμε εκεί, σχο-
λιάζει ότι «το ερώτημα δεν είναι γιατί πήγαμε στη Μικρά Ασία 
(και ίσως καλά πράξαμε) αλλά γιατί πήγαμε διχασμένοι, μόνο με 
προφορικές υποσχέσεις των συμμάχων μας, με αποτέλεσμα στα 
γεγονότα να βρεθούμε απομονωμένοι σε λάθος μέρος και να συν-
θλιβούμε σε συμπληγάδες πέτρες και την ώρα των διαπραγματεύ-
σεων να βρεθούμε στη μειονεκτική θέση του ηττημένου και όπως 
έλεγε ο Γαλάτης Βρέννος στους Ρωμαίους τον 3ο αιώνα «vae 
victis» (ουαί τους ηττημένους). Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά 
παραφροσύνη».

Η πανδημία αναμφίβολα πήγε πολλά πράγματα πίσω. Ανάμεσα σε 
αυτά και το 3ο Album με έργα του Ομίλου Οδοντιάτρων Λογοτε-
χνών Καλλιτεχνών, που μόλις κυκλοφόρησε με καθυστέρηση δύο 
ετών.

Σχεδόν 200 σελίδες φιλοξενούν τα έργα 33 οδοντιάτρων – 
μελών του ομίλου με καλλιτεχνικές ανησυχίες. Στο νέο άλμπουμ 
βρίσκει κανείς ποιήματα, λογοτεχνικά έργα, φωτογραφίες αλλά και 
απεικονίσεις πινάκων ζωγραφικής.

«Το τωρινό μας εγχείρημα της έκδοσης του 3ου Album στοχεύει 
στο να προβάλλει ως επιτακτικό αίτημα τη διεκδίκηση του αυτονό-
ητου: το ότι δηλαδή όπως και στα άλλα πεδία της κοινωνικής πα-
ραγωγής, έτσι και στις τέχνες τα πράγματα δεν είναι εξομοιωμένα» 
προλογίζει ο κ. Γεράσιμος Δουβίτσας, που σημειώνει επίσης ότι 
«με αυτό το εγχείρημα της κατάθεσης ψυχής κρατιόμαστε σε εγρή-
γορση και αντιδρούμε θετικά στο επόμενο ερέθισμα που έρχεται».

www.odvima.gr

Διαβάστε τα τελευταία τεύχη
της εφηµερίδας 

«Οδοντιατρικό Βήµα»

Αποκτήστε άµεση και έγκυρη 
πληροφόρηση για όλες

τις επιστηµονικές 
εκδηλώσεις και σεµινάρια

Mάθετε τα σηµαντικότερα νέα  
του οδοντιατρικού κλάδου

Πραγµατοποιήστε
τις αγορές σας µε πιστωτική

κάρτα και άτοκες δόσεις 
απ’ ευθείας από

τον υπολογιστή σας 

Ενηµερωθείτε για όλα τα βιβλία
των εκδόσεών µας 

µε δυνατότητα πλοήγησης 
στα περιεχόµενα και 
στις περιλήψεις τους 

και βρείτε πληροφορίες 
για όλα τα ξενόγλωσσα 

βιβλία των εκδόσεων
«Quintessence»

Κυκλοφόρησε το 3ο άλμπουμ με έργα
του Ομίλου Οδοντιάτρων Λογοτεχνών Καλλιτεχνών

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

«100 χρόνια αλησμόνητες πατρίδες»
από τις Εκδόσεις Μίλητος
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Τις τελευταίες δεκαετίες ο αθλητισμός βρί-
σκεται παντού και αποτελεί ένα αναπόσπα-
στο κομμάτι της σύγχρονης κοινωνίας μας 
και απαραίτητο πια στοιχείο για την βελτίωση 
της υγείας του πληθυσμού. Η παρατεταμέ-
νη άσκηση και ιδιαίτερα ο πρωταθλητισμός 
σε υψηλό επίπεδο αναπτύσσει μια περίπλο-
κη αλληλεπίδραση με την στοματική υγεία. 
Η αθλητική οδοντιατρική είναι ο κλάδος τη 
οδοντιατρικής που ασχολείται με την πρόλη-
ψη και θεραπεία παθολογικών καταστάσεων 
και τραυματισμών του στοματογναθικού συ-
στήματος συμπεριλαμβάνοντας τα δόντια, 
τους μαλακούς ιστούς, τις γνάθους, τις κρο-
ταφογναθικές διαρθρώσεις, όντας πια βασικό 
κομμάτι της αθλητικής ιατρικής που έχει βα-
σικό στόχο την υγεία και την βέλτιστη απόδο-
ση των αθλητών. 

Έρευνα η οποία διενεργήθηκε στους Ολυ-
μπιακούς αγώνες του Λονδίνου το 2012 
με δείγμα 399 συμμετέχοντες ανέδειξε ένα 
χαμηλό επίπεδο στοματικής υγείας στους 
αθλητές που έλαβαν μέρος. Τα αποτελέσμα-
τα περιελάμβαναν με αντίστοιχα ποσοστά: 
τερηδόνα 55%, διάβρωση 45%, νόσους του 
περιοδοντίου 76%. Περισσότεροι από 40% 
είχαν ενόχληση από τα δόντια τους με ένα 
ποσοστό 28% να έχει αρνητικό αντίκτυπο 
στην καθημερινότητα και την ποιότητα της 
ζωής τους. Εντυπωσιακό μοιάζει να είναι το 
γεγονός πως το 30% των επισκέψεων στα 
ιατρεία κατά τη διάρκεια των αγώνων αφο-
ρούσαν οδοντιατρικά περιστατικά.

H στοματική υγεία, ο κόσμος της άθλησης 
και ιδιαίτερα ο πρωταθλητισμός μοιάζουν 
με συγκοινωνούντα δοχεία λειτουργώντας 
με παράγοντες κινδύνου αμφίδρομα σε μια 
δυναμική σχέση. Η φτωχή στοματική υγεία 
οδηγεί σε μειωμένες επιδόσεις των αθλητών 
μέσα από τον οδοντικό πόνο, φλεγμονές, 
μείωση της αυτοπεποίθησης και ψυχολογική 
αποσταθεροποίηση του αθλητή από τη μία 
μεριά και από την άλλη ένα σύνολο παραγό-
ντων κινδύνου μέσα από την αθλητική προε-
τοιμασία όπως: 
α) διατροφή πλούσια σε υδατάνθρακες, 
β)  όξινα ενεργειακά ποτά με υψηλή περιεκτι-

κότητα σε ζάχαρη, 
γ)  προπόνηση που οδηγεί σε αυξημένη στο-

ματική αναπνοή και μειωμένη ροή σάλιου 
προκαλώντας ξηροστομία και δημιουργώ-
ντας ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη 
βακτηρίων, 

δ)  το άγχος που σχετίζεται με τον αθλητισμό 
είναι ένας άλλος παράγοντας κινδύνου που 
μπορεί να προκαλέσει νόσο των ούλων, δι-

άβρωση των δοντιών, τερηδόνα και τρίξι-
μο των δοντιών. 
Στα θαλάσσια σπορ το χαμηλό pH στο 

νερό της πισίνας μπορεί να προκαλέσει διά-
βρωση των δοντιών καθώς επίσης στα αθλή-
ματα επαφής (μπάσκετ, ράγμπυ, χόκεϊ, πυγ-
μαχία κλπ) έχουμε τραυματισμούς στα δόντια 
και στην γναθοπροσωπική περιοχή.

H μεθοδολογία για βέλτιστη αθλητική από-
δοση απαλλαγμένη από τον κίνδυνο στο-
ματικού πόνου, φλεγμονής ή τραυματισμού 
περνάει μέσα από τη στρατηγική και τις πα-
ρεμβάσεις για βελτίωση της στοματικής υγεί-
ας και κατ’ επέκταση της γενικής υγείας των 
αθλητών. Η αθλητική οδοντιατρική προβάλ-
λει ως κομμάτι βασικού άξονα διεπιστημονι-
κών προσεγγίσεων δεδομένου ότι οι επαγ-
γελματίες υγείας συντάσσουν ιατρικές ομάδες 
με σκοπό να επιτυγχάνεται το μέγιστο υγιές 
προφίλ των αθλητών και συνεπώς οι μέγιστες 
επιδόσεις σε επίπεδο πρωταθλητών αλλά επί-
σης και μια ομαλή αθλητική καθημερινότητα 
στην ευρύτερη κοινωνία προάγοντας την ποι-
ότητα ζωής και την ευημερία. 

H Παγκόσμια Οδοντιατρική Ομοσπονδία 
FDI ανανεώνει συνεχώς τις σχετικές οδηγίες 
για τους αθλητές και για τους επαγγελματίες 
υγείας. Οι γιατροί της αθλητικής ιατρικής θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν τη στοματική υγεία 
ως μέρος του γενικού ελέγχου υγείας του 
αθλητή σε επίπεδο πρόληψης, επαναλαμβα-
νόμενης εξέτασης και θεραπείας όταν κριθεί 
αναγκαίο. Οι αθλητές χρειάζονται υποστή-
ριξη στο κομμάτι της πρόληψης με συνεχείς 
οδηγίες για την διατροφή, την καθημερινή 
διατήρηση της στοματικής υγιεινής και τον 
τρόπο για να το πετύχουν, τους τακτικούς 
επανελέγχους στον οδοντίατρο, την χρήση 
του αθλητικού νάρθηκα για προστασία από 
πιθανό τραυματισμό ώστε να επιτυγχάνεται 
μακροπρόθεσμα ένα προφίλ υγείας του στό-
ματος το οποίο θα συμβάλλει στην γενική 
τους υγεία με τρόπο τέτοιο για να προκύπτει 
υψηλού επιπέδου απόδοση στις προπονή-
σεις και τις αθλητικές διοργανώσεις. 

Ένα υγιές στόμα θα επιτρέψει σε έναν 
αθλητή να αποδώσει με τον πιο αποτελε-
σματικό τρόπο ενώ αντίθετα ένα ανθυγιεινό 
στόμα μπορεί να επηρεάσει την αθλητική του 
απόδοση. Η συνεργασία οδοντιάτρων και 
αθλιάτρων είναι το κλειδί για την ολοκληρω-
μένη διαχείριση της υγείας ενός αθλητή και 
οδηγεί στην προώθηση της βέλτιστης αθλη-
τικής δραστηριότητας.

Στους άξονες αυτούς κινείται η ΕΕΑΘΛΟ 
σε συνεργασία με την European Association 

for Sports Dentistry (EA4SD) προάγοντας 
την βελτίωση της υγείας του στόματος και 
προλαμβάνοντας τους τραυματισμούς στους 
αθλητές αναβαθμίζοντας το επίπεδο των αγω-
νιστικών εκδηλώσεων, δεδομένα τα οποία 
επίσης παρουσιάστηκαν στο 2ο Διεθνές Συ-
μπόσιο της EA4SD με συμμετοχή και ομιλί-
ες από μέλη και το ΔΣ της ΕΕΑΘΛΟ. Είναι 
πλέον αποδεκτό ως ισχυρό δεδομένο πως η 
συμμετοχή στον αθλητισμό και σε επίσημους 
αγώνες ενέχει τον κίνδυνο τραυματισμών, οι 
οποίοι μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να 
οδηγήσουν σε μόνιμη βλάβη στην περιοχή 
του στόματος και του προσώπου. 

Μελέτες δείχνουν ότι το 13–39% όλων 
των οδοντικών κακώσεων σχετίζονται με 
τον αθλητισμό και από όλα τα αθλητικά ατυ-
χήματα που αναφέρθηκαν το 11–18% εί-
ναι γναθοπροσωπικές κακώσεις. Οι άντρες 
τραυματίζονται δύο φορές πιο συχνά από τις 
γυναίκες, με τον κεντρικό κοπτήρα της άνω 
γνάθου να είναι το πιο συχνά τραυματισμέ-
νο δόντι. Στα παιδιά οι αθλητικές δραστηρι-
ότητες βρέθηκαν να ευθύνονται για το 13% 
του συνολικού τραύματος στα δόντια και 
το στόμα. Μοιάζει να κρίνεται αναγκαία και 
προαπαιτούμενη η παρουσία σε χώρους ιδι-
αίτερα επίσημων αθλητικών διοργανώσεων η 
παρουσία ομάδας αθλητικών οδοντιάτρων για 
την παροχή άμεσης θεραπευτικής αντιμετώ-
πισης στο αγωνιστικό πεδίο με την ιδιότητα 
τύπου «first responders» στο στοματοπροσω-
πικό τραύμα, μια συνθήκη την οποία η ΕΕΑ-
ΘΛΟ πραγματώνει, με πιο πρόσφατο την πα-
ρουσία της στον 38ο Μαραθώνιο Αθηνών με 
μέλη της εθελοντές διασώστες οδοντίατρους 
συνεπικουρώντας στην ομαλή διεξαγωγή του 
μεγάλου αυτού αθλητικού γεγονότος.

Συμπερασματικά

O αθλητισμός αποτελεί πλέον σύμφυτο απο-
τύπωμα της καθημερινότητας μας άμεσα συν-
δεδεμένο με την γενική υγεία του πληθυσμού 
σε παγκόσμια κλίμακα. Σημαντικό τμήμα της 
υγείας αποτελεί η υγεία των δοντιών και του 
στόματος η οποία επηρεάζει σε σημαντικό 
βαθμό την αθλητική απόδοση και επίδοση 
των αθλητών και με ερασιτεχνικό, ψυχαγωγι-
κό αλλά κυρίως με επαγγελματικό και υψηλού 
επιπέδου προφίλ. 

Βασική αποστολή της αθλητικής οδοντια-
τρικής είναι: 
α)  να μεριμνήσει για την ενημέρωση των 

Ελληνική Εταιρεία Αθλητικής Οδοντιατρικής - ΕΕΑΘΛΟ

Η πολύτιμη συμβολή της οδοντιατρικής επιστήμης
στο υγιές προφίλ και την ευεξία των πρωταθλητών, αθλητών και τακτικά 

αθλουμένων μελών την κοινωνίας μας
Η ποιότητα της άθλησης και το επίπεδο 
των αθλητικών επιδόσεων έχουν ισχυρή 
σύνδεση με την υγεία των δοντιών και 
του στόματος. Η κοινωνική διάσταση της 
οδοντιατρικής επιστήμης εξειδικεύεται 
στον τομέα του αθλητισμού ώστε να σχη-
ματίζει ένα υγιές προφίλ στους αθλητές 
μειώνοντας την αβεβαιότητα επεισοδίων οδοντικού 
πόνου και φλεγμονής, προλαμβάνοντας πιθανά 
τραύματα προσώπου και δοντιών με την καθιέ-
ρωση των απαραίτητων πρωτοκόλλων πρόληψης, 

αντιμετώπισης και προστατευτικών οδη-
γιών στους αθλητικούς χώρους και γήπε-
δα. H ΕΕΑΘΛΟ εκφράζει το πρόσωπο της 
αθλητικής οδοντιατρικής και αποτελεί τη 
σύγχρονη γέφυρα που ενώνει τους δύο 
αυτούς κόσμους στοχεύοντας στην βελ-
τίωση της οδοντιατρικής συμπεριφοράς 

των αθλητών με προσδόκιμο όφελος για την υγεία, 
την ποιότητα της άθλησης και την βελτίωση των 
αθλητικών επιδόσεων σε εγχώριο επίπεδο αλλά και 
διεθνές.

Σπύρος Αρμπής 
Οδοντίατρος, 
Μέλος ΔΣ της ΕΕΑΘΛΟ
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ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ
ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ 2012
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ΑΠΟ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΤΟΥΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

των επισκέψεων
στα ιατρεία κατά τη διάρκεια

των αγώνων αφορούσαν 
οδοντιατρικά
περιστατικά

30%
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Say Goodbye 
to ID Blocks forever!

Get immediate 
effectiveness, even on 
mandibular molars and 

pulpitis

Optimize your treatments in 
multi-quadrants: save time 

and money on post COVID-19 
procedures and protections

Offer more comfort to your adult 
and children patients: painfree 

anesthesia and no collateral 
numbness
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άμεσα ενδιαφερομένων αθλητών αλλά και 
προπονητών, αθλητικών συλλόγων, εθνι-
κών ομοσπονδιών για τους κινδύνους που 
κρύβει η εντατική προπόνηση για την στο-
ματική τους υγεία από τη διατροφή, την 
αφυδάτωση και την έλλειψη προστατευτι-
κών μηχανισμών και πως όλα αυτά μπο-
ρούν να προληφθούν,

β)  να ενεργοποιήσει το αθλητικό πληθυσμι-
ακό δυναμικό σε όλα τα επίπεδα άθλησης 
και σπορ, ώστε να φροντίζει να διατηρεί 
την υγεία του στόματος μέσα από την απο-
φυγή των παραπάνω κινδύνων όπως πχ. με 
χρήση αθλητικού νάρθηκα και πολύ συχνή 
επαφή με τους παρόχους οδοντιατρικής 
φροντίδας που είναι οι οδοντίατροι, 

γ)  να παρέχει πλήρη και άμεση οδοντιατρι-
κή υποστήριξη σε χώρους άθλησης, αγώ-

νες και αθλητικές διοργανώσεις με διαρκή 
πληροφόρηση και αντιμετώπιση επειγό-
ντων οδοντιατρικών περιστατικών τα οποία 
εάν δεν αντιμετωπίζονται άμεσα ίσως επη-
ρεάζουν μακροπρόθεσμα την ποιότητα 
και την λειτουργικότητα των αθλητών που 
εμπλέκονται σε αθλητικό στοματικό και 
γναθοπροσωπικό τραύμα. 
Η αποδοχή της αμφίδρομης σχέσης ανάμε-

σα στον αθλητισμό και την στοματική υγεία 
μέσα από την πολυεπιστημονική προσέγγι-
ση της καθημερινότητας και της υγείας των 
αθλητών οδηγεί τους ίδιους στην αξίωση και 
την ευκολότερη επίτευξη των στόχων τους σε 
όλα τα αθλήματα και για όλες τις κατηγορίες 
αθλητικού συναγωνισμού και κατά συνέπεια 
προβάλει πιο υγιές το πρόσωπο των κοινωνι-
ών μας με ορίζοντα το 2030 και εκπλήρωση 
της «υγείας για όλους» και της «στοματικής 
υγείας για όλους» ως στόχους των Ηνωμένων 
Εθνών (UN) και της Παγκόσμιας Οδοντιατρι-
κής Ομοσπονδίας (FDI) αντίστοιχα. 
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OXYSAFE Gel Professional 1 ml 
χρησιµοποιείται αποκλειστικά από τον 

οδοντίατρο και εφαρµόζεται µέσα 
στους περιοδοντικούς θυλάκους.

Συσκευασία Κωδ.

OXYSAFE Gel 
Professional 3χ1 ml

155 041

OXYSAFE Liquid 
Professional 250 ml

155 042

Το OXYSAFE Liquid 
Professional 250 ml είναι 
ένα στοµατικό διάλυµα 
που χρησιµοποιείται στο 
σπίτι από τους ασθενείς, 
αµέσως µετά την 
ολοκλήρωση της 
θεραπείας ως συντήρηση. 
Εξασφαλίζει την 
παραµονή ικανοποιητικής 
ποσότητας ενεργού 
οξυγόνου στο στόµα, 
διατηρώντας την 
αντιµικροβιακή του 
δράση και 
υποστηρίζοντας την 
επιθυµητή επούλωση 
των ιστών.

Oxysafe 

Τεχνολογία ενεργού οξυγόνου 
για αποτελεσµατική 
θεραπεία περιοδοντίτιδας και 
της περιεµφυτευµατίτιδας

Το OXYSAFE Gel Professional µε την 
πατενταρισµένη τεχνολογία Ardox-X, η οποία 
βασίζεται στο ενεργό οξυγόνο 
(υδρογονανθρακικό-οξοβορικό σύµπλεγµα), 
λειτουργεί από έξω προς τα µέσα και διεισδύει 
γρήγορα στο βιοφίλµ στα ούλα. Τα αναερόβια 
βακτήρια καταστρέφονται και η αναγεννητική 
επίδραση ενεργοποιείται στον φλεγµονώδη ιστό.
Το OXYSAFE Gel Professional δεν είναι 
κυτταροτοξικό και δεν χρησιµοποιεί υπεροξείδια 
ή ρίζες που θα µπορούσαν να επηρεάσουν 
δυσµενώς την στοµατική χλωρίδα. Σε 
συνδυασµό µε το OXYSAFE Liquid Professional 
στοµατικό διάλυµα, το µακροχρόνιο ενεργό 
οξυγόνο απελευθερώνεται στους θυλάκους 
των ούλων, αποφεύγοντας τον κίνδυνο 
επανεµφάνισης της φλεγµονής. Το OXYSAFE 
Professional λειτουργεί εξίσου καλά µε τους 
καπνιστές και τους µη καπνιστές.

Πλεονεκτήµατα
• Γρήγορη µείωση του βάθους των 

περιοδοντικών θυλάκων και απολύµανσή τους 
• Χωρίς αντιβιοτικά, χωρίς χλωρεξιδίνη 
• Μακρόχρονη επίδραση 
• Επιστηµονικά και κλινικά ελεγµένο

10 ml
3 x a day

5 min.

€

158,00

14,00

EΚΠΤΩΣΗ 

10%

Με την αγορά ενός OXYSAFE 
Professional IntroKit
(155 040) 
αξίας €165,00 
ΔΩΡΟ
ένα Orange Solvent 

Ένα υγιές στόμα θα επιτρέψει σε έναν αθλητή να αποδώσει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, ενώ 
αντίθετα, ένα ανθυγιεινό στόμα μπορεί να επηρεάσει την αθλητική του απόδοση.





Η διερεύνηση των λειτουργικών διαταραχών του 
Στοματογναθικού Συστήματος (ΣΣ), είχε πραγ-
ματοποιηθεί σε κλινικό υλικό (ασθενείς που είχαν 
υποβληθεί σε σχετική θεραπεία).
Τα ευρήματα παρουσίαζαν ευρεία διακύμανση 
οφειλόμενη στη σύνθεση των ομάδων που μελε-
τήθηκαν, στο σχέδιο ομάδων που μελετήθηκαν, 
στο σχεδιασμό της μελέτης, στο είδος των συμπτω-
μάτων κλπ.
Αναμφίβολα, οι επιδημιολογικές μελέτες και έρευ-
νες σε μη επιλεγμένα πληθυσμιακά δείγματα, απε-
τέλεσαν την καλύτερη προσέγγιση για τη διερεύ-
νηση της αιτιολογίας των συμπτωμάτων και την 
ανάγκη θεραπείας παρομοίων ασθενών (επιδημι-
ολογικές πληθυσμιακές έρευνες).
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πολύ καλή σχε-
δίαση του δείγματος που πρόκειται να μελετηθεί1.
Μέχρι τη δεκαετία του ’70, είχαν δημοσιευτεί λίγες 
μελέτες επιδημιολογικού χαρακτήρα.
Στις δεκαετίες που ακολούθησαν εκπονήθηκαν 
πολλές έρευνες σε δείγματα πληθυσμού με επίκε-
ντρο κυρίως τη Σκανδιναβία.
«Χρυσή εποχή», αν μπορεί να χαρακτηριστεί, απε-
τέλεσε η δεκαετία του ’80, στη διάρκεια της οποί-
ας παρατηρείται έκρηξη δημιουργικότητας στον 
αριθμό και στην ποιότητα των επιδημιολογικών 
ερευνών.
Οι παράμετροι που επισταμένως μελετήθηκαν επι-
κεντρώθηκαν στη διερεύνηση των συμπτωμάτων, 

στην αιτιολογία, στη διάγνω-
ση και στη θεραπεία2. 
Ιστορικώς, πριν από την κο-
ρύφωση της δεκαετίας του 
’80, ο πρώτος «διδάξας» ήταν 
ο Bowman3, ο οποίος εξέτασε 
1.350 άτομα και διαπίστωσε 
ότι το 1/3 από αυτούς εμφά-
νιζε συμπτώματα οστεοαρ-
θρώσεως, όπως ερπυστικούς 

ήχους και διαταραχές της κινητικότητας της κάτω 
γνάθου (ΚΓ).
Ακολούθησαν και άλλες έρευνες, το υλικό των 
οποίων δεν θεωρήθηκε αντιπροσωπευτικό πλη-
θυσμιακό δείγμα, επειδή το αποτέλεσαν ασθενείς 
ή προσωπικό προερχόμενο από διαφορετικούς 
χώρους4, κάτι που αντίκειται στους κανόνες της 
στατιστικής και επιδημιολογίας.
Μεταξύ των ετών 1968 και 1978, ακολούθησαν 11 
έρευνες στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν πιο εξελιγ-
μένες μέθοδοι εξέτασης, δίνοντας έτσι μια πληρέ-
στερη εικόνα του επιπολασμού των σημείων και 
συμπτωμάτων δυσλειτουργίας.
Από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, ο 
Helkimo διαπίστωσε τα εξής:
Από τα εξετασθέντα δείγματα πληθυσμού, ποσο-
στό 12-57%, ανέφερε υποκειμενικά συμπτώματα 
δυσλειτουργίας. Η κλινική αξιολόγηση των ευρη-
μάτων κατέδειξε σημεία δυσλειτουργίας σε ποσο-

στά κυμαινόμενα από 28-88%. Οι μέσες τιμές, αντί-
στοιχα, ήταν 25% και 73%.
Προς το τέλος της δεκαετίας του ’80, δημοσιεύθη-
καν 18 νέες επιδημιολογικές έρευνες που εκπονή-
θηκαν σε διάφορες χώρες, αλλά και πάλι με επίκε-
ντρο τη Σκανδιναβία.
Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα παλαιοτέρων και 
πρόσφατων μελετών, διαπιστώνουμε ότι συγκλεί-
νουν αρκετά μεταξύ τους.
Για τα υποκειμενικά συμπτώματα, τα ποσοστά κυ-
μαίνονται από 16-50%, ενώ για τα κλινικά ευρή-
ματα, από 33-86%. Οι μέσες τιμές, αντίστοιχα, είναι 
32% και 61%.
Αξιοσημείωτο παραμένει το γεγονός ότι τα ποσο-
στά δυσλειτουργίας σε μικρές ηλικίες είναι χαμη-
λά σε σχέση με τους ενήλικες και αυξάνουν με την 
πρόοδο της ηλικίας2. 
Παρά την κριτική που δέχθηκαν οι επιδημιολογι-
κές έρευνες στο χώρο των λειτουργικών διαταρα-
χών του ΣΣ, το ενδιαφέρον γι’ αυτές δεν επηρεά-
στηκε αν κρίνουμε από τις ανάλογες δημοσιεύσεις 
που έγιναν από το 1984.
Όμως, η εκτενής ανασκόπηση και ο σχολιασμός 
τους δεν αποτελεί το σκοπό της παρούσης ανα-
σκόπησης.
Η μικρή αυτή εισαγωγή αποβλέπει στην επισήμαν-
ση της αναγκαιότητας όπως η συνοπτική εξέταση 
του ΣΣ αποτελέσει μέρος της εξεταστικής ρουτίνας 
του Οδοντιατρικού ασθενούς.
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Συνοπτική εξέταση του Στοματογναθικού Συστήματος
ασθενούς με δυσλειτουργία ή υποψία δυσλειτουργίας

Τα ποσοστά που προκύπτουν από σύνο-
λο των επιδημιολογικών μελετών, παρά τις 
όποιες μεταξύ τους αποκλίσεις, δεν αφήνουν 
καμία αμφιβολία ότι οι λειτουργικές διαταρα-
χές του ΣΣ αποτελούν σημαντικό μέρος της 
Οδοντιατρικής διαγνωστικής και θεραπευτι-
κής.

Η επιδημιολογία στο χώρο της Ιατρικής και 
Οδοντιατρικής είναι ένα πολύ χρήσιμο «ερ-
γαλείο».

Ασφαλώς, απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό 
της έρευνας, των κριτηρίων επιλογής και των 
μεθόδων εξέτασης.

Όλες οι έρευνες που έγιναν στο χώρο των 
λειτουργικών διαταραχών του ΣΣ, δεν καλύ-
πτουν πάντα τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

Η πλειονότητα των πληθυσμιακών μελετών 
πραγματοποιήθηκε με τη χρήση αντιπροσω-
πευτικών δειγμάτων.

Επίσης, η τυχαία κλινική δοκιμασία είναι 
άλλη μία αξιόπιστη επιστημονική μέθοδος, 
αφού μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της 
γνώσης μας.

Τα σημαντικότερα συμπεράσματα από την 
αξιολόγηση του συνόλου των επιδημιολογι-
κών μελετών στο συγκεκριμένο πεδίο, εν πε-
ριλήψει, έχουν ως ακολούθως:
1.  Τα συμπτώματα από το ΣΣ, σε μη επιλεγέν 

υλικό, είναι πολύ περισσότερα απ’ ότι πι-
στευόταν παλαιότερα.

2.  Από πλευράς συχνότητας, δεν υφίστανται 
διαφορές μεταξύ των δύο φύλων. Το προ-
βάδισμα που παρατηρείται στις γυναίκες, 
δεν έχει αξιολογηθεί επαρκώς.

3.  Τα δυσλειτουργικά σημεία και συμπτώματα 
ανευρίσκονται σε όλες τις ηλικίες.

4.  Δεν κατέστη δυνατή η ανεύρεση μεμονω-
μένων παραγόντων με πρωταρχική σημα-
σία στην αιτιοπαθογένεια των λειτουργι-
κών διαταραχών του ΣΣ.

5.  Όλα τα άτομα που παρουσιάζουν σημει-

ολογία συμβατή με δυσλειτουργία, δεν 
έχουν ανάγκη θεραπείας. Υπολογίζεται 
ότι το 20-80% του διερευνηθέντος δείγ-
ματος χρειάζεται θεραπεία.

Ο συνοπτικός έλεγχος του ΣΣ θα πρέπει 
να αποτελεί μέρος της εξεταστικής ρουτίνας.

Σκοπός της ανασκόπησης είναι η εξοικεί-
ωση του γενικού Οδοντιάτρου με τις βασικές 
αρχές της εξέτασης του ΣΣ, ικανές για τη δια-
κρίβωση κλινικής σημειολογίας συμβατής με 
δυσλειτουργία του ΣΣ.

Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Περιλαμβάνει τον έλεγχο των κροταφογναθι-
κών διαρθρώσεων (ΚΓΔ), την εξωστοματική 
και ενδοστοματική ψηλάφηση των μασητή-
ριων μυών, την εξέταση της κινητικότητας 
των ΚΓ και τέλος, την εξέταση του στομα-
τικού βλεννογόνου και της σύγκλεισης των 
δοντιών.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, θα πρέπει 
να έχουμε υπ’ όψιν ορισμένες βασικές αρχές 
που θα διευκολύνουν τη διαδικασία ήτοι:
•  Ενημέρωση του ασθενούς για την εξέταση 

που θα ακολουθήσει.
•  Στη διάρκεια της ψηλάφησης των μυών, 

κοιτάμε τον ασθενή στα μάτια, για την 
όποια αντίδραση, που θα διευκόλυνε την 
καταγραφή τυχόν συμπτωμάτων.

•  Η ασκούμενη πίεση με τα δάχτυλα, πρέ-
πει να είναι ήπια και να μην προκαλεί, αφ’ 
εαυτής, πόνο. Προτιμότερο, να ρωτάμε τον 
ασθενή αν νοιώθει κάποια διαφορά μεταξύ 
δεξιάς και αριστεράς πλευράς.

Εξέταση των ΚΓΔ
Επιτυγχάνεται με την ταυτόχρονη και αμφοτε-
ρόπλευρη τοποθέτηση των δακτύλων, στην 
έξω επιφάνεια των πόλων των κονδύλων, πι-
έζοντας ελαφρώς προς τα μέσα. Ταυτόχρονα, 

ο ασθενής ανοιγοκλείνει το στόμα του.
Η χρήση στηθοσκοπίου παρέχει τη δυνα-

τότητα της διακρίβωσης ήχων χαμηλής έντα-
σης. (Εικ.1)

Η ψηλάφηση των ΚΓΔ, μας πληροφορεί 
για την ύπαρξη ή μη επώδυνης αντίδρασης, 
για την κινητικότητα των κονδύλων, για ακα-
νόνιστες τροχιές της ΚΓ, κατά τη διάρκεια 
των λειτουργικών κινήσεών της. Επίσης, 
αποβλέπει στην εξακρίβωση του τύπου ήχων:
•  Το clicking. (Ηχητική λέξη, ξηρός ήχος που 

παράγεται από την ανώμαλη θέση και σχέ-
ση του διαρθρίου δίσκου με τον κόνδυλο).

•  Ο ερπυστικός ήχος παραπέμπει σε παθο-
λογικές διεργασίες των σκληρών και μα-
λακών ιστών της περιοχής. Ακουστικώς, 
προσομοιάζει με τον ήχο θρυμματισμένων 
γυαλιών ή με τον ήχο της άμμου επάνω σε 
σκληρό δάπεδο.
Και οι δύο αυτές μορφές ήχων δεν πρέπει 

να συγχέονται με ήχους που οφείλονται στη 
συσσώρευση λύμφης στους έξω ακουστικούς 
πόρους, ή με τον ήχο που παράγεται από την 
τριβή της επιφάνειας του στηθοσκοπίου στα 
γένια του ασθενούς.

Περισσότερα στοιχεία και λεπτομέρειες 
σχετικές με τη φυσιολογία και παθολογία των 

ήχων της ΚΓΔ, θα αποτελέσουν αντικείμενο 
προσεχούς δημοσίευσης.

Το επόμενο στάδιο της κλινικής εξέτασης, 
αφορά την ψηλάφηση και αξιολόγηση των 
μασητήριων μυών σε δύο φάσεις.
Α) Εξωστοματική ψηλάφηση και
Β) Ενδοστοματική ψηλάφηση.

Η ψηλάφηση του συνόλου των μασητήρι-
ων μυών του ΣΣ, αποβλέπει στην εκτίμηση 
της ευαισθησίας, του όγκου και της σύστασής 
τους.

Κατά τη διάρκειά της, οι μύες θα πρέπει, 
κατά το δυνατόν, να είναι χαλαροί, προσέ-
χοντας τις τυχόν αντιδράσεις του ασθενούς.

Όμως, και αυτός ο τρόπος εξέτασης είναι 
αδρός2.

Το βασικό λοιπόν πρόβλημα της ψηλάφη-
σης είναι η αξιοπιστία της.

Η χρήση αλγομέτρων βελτιώνει σημαντι-
κά την αξιοπιστία της όμως, κατά τη γνώμη 
μου, δεν είναι εύχρηστη, τουλάχιστον στην 
καθημερινή ρουτίνα ελέγχου των μασητήριων 
μυών.

Η τεχνική της ψηλάφησης προβλέπει ελεγ-
χόμενη πίεση σε προκαθορισμένες περιοχές 
και σημεία του υπό έλεγχο μυός. Οι μύες της 
κάθε πλευράς εξετάζονται ξεχωριστά.

Οι περιοχές της μυϊκής ευαισθησίας ποι-
κίλουν μεταξύ των ασθενών ακόμη και στον 
ίδιο μυ5.

Ως θετικά σημεία θα πρέπει να θεωρούνται 
τα εξής ευρήματα:
•  Αναφορά του ασθενούς για σαφή διαφορά 

μεταξύ των δύο πλευρών.
•  Αν η ψηλάφηση προκαλεί αντανακλαστική 

αντίδραση των ματιών.
•  Αν ο ασθενής αναφέρει έντονο πόνο κατά 

τη διάρκεια της ψηλάφησης.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της ψηλάφησης, 

Συνέχεια στη σελίδα 10

Βύρων Δρούκας
Καθηγητής ΕΚΠΑ
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όμως, πρέπει να ελέγχεται σε όλη την προ-
σιτή του έκταση, από την έκφυση ως την 
κατάφυση6.

Από την πλευρά του εξεταστή, οι διαδικα-
σίες θα πρέπει να είναι σταθερά επαναλαμβα-
νόμενες, δηλαδή:
•  Προς όλους τους ασθενείς, οι οδηγίες πρέ-

πει να είναι οι ίδιες.
• Η τεχνική, σταθερά επαναλαμβανόμενη.
•  Άσκηση ήπιας και σταθερής πίεσης, με ταυ-

τόχρονη παρακολούθηση των ματιών του 
ασθενούς.
Η εφαρμοζόμενη πίεση είναι μία παράμε-

τρος αμφιλεγόμενη.
Η αξιοπιστία της επηρεάζεται από διαφό-

ρους τεχνικούς παράγοντες, όπως η διάρκεια 
εφαρμογής, η συνολική πίεση που ασκείται, 
η θέση που ψηλαφάται κλπ.

Η ακριβής πίεση που πρέπει να ασκείται 
δεν είναι ακριβώς γνωστή.

Βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων, 
πίεση 0,9 Kgr. για τους εξωστοματικούς μύες 
και 0,45 Κgr. για τους ενδοστοματικούς, θε-
ωρείται ικανοποιητική για τη διακρίβωση δυ-
σλειτουργικών ασθενών από τα φυσιολογικά 
άτομα7.

Κλινικές έρευνες υποστηρίζουν ότι η επι-
θυμητή πίεση διαφέρει από άτομο σε άτομο, 
κυμαινόμενη από 2.0 Kgr ανά cm2.

Η χρονική διάρκεια άσκησης της πίεσης, 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 sec. Ο χρόνος 
αυτός θεωρείται ικανοποιητικός. 

Άλλοι παράγοντες που μπορούν να επηρε-
άσουν την ψηλάφηση είναι οι ψυχολογικοί, 
η ηλικία, το φύλο, η μόρφωση, η γενική κα-
τάσταση της υγείας κλπ. Κατά την άποψη 
του γράφοντος, οι προαναφερθείσες τεχνικές 
ελέγχου της πίεσης και του πόνου, πρακτι-
κώς, δεν είναι εύκολα εφαρμόσιμες και, ιδιαι-
τέρως, όταν πρόκειται για συνοπτική εξέταση 
του ΣΣ. Η ποικιλομορφία της διαφορετικό-
τητας μεταξύ των ατόμων, τις ακυρώνει στην 
καθ’ ημέραν πράξη.

Εφ’ όσον η εφαρμοζόμενη πίεση κατά την 
ψηλάφηση δεν προκαλεί αφ’ εαυτής, πόνο, 
αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη και εύκολα 
εφαρμόσιμη μέθοδο εξέτασης, η οποία βρί-
σκεται πλησιέστερα προς την πραγματικότη-
τα, συγκριτικά με τις προαναφερθείσες.

Ένας μυς ευρισκόμενος σε επώδυνο σπα-
σμό, αντιδρά άμεσα και μόνο με την απλή 
επαφή του δακτύλου του εξεταστή, καθιστώ-
ντας περιττή κάθε συσκευή ελέγχου πόνου 
και πίεσης.

ΕΞΩΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΨΗΛΑΦΗΣΗ

Εν τω βάθει μοίρα του μασητήρα
Εντοπίζεται εύκολα όταν ο ασθενής σφίξει 
τα δόντια του, οπότε ο μυς εντοπίζεται στο 
κοίλωμα που δημιουργείται κάτω από το ζυ-
γωματικό τόξο εμπρός από τον κόνδυλο, ψη-
λαφάται αμφοτερόπλευρα με τη βοήθεια των 
δεικτών.

Κροταφίτης
Η έκφυση και η κύρια μάζα του ψηλαφούνται 
καλύτερα όταν ο ασθενής σφίγγει τα δόντια 
του.

Η ψηλάφηση γίνεται αμφοτερόπλευρα. Ο 
μυς εξαπλώνεται ακτινωτά από την περιοχή 
των κροτάφων και, ακολούθως, διελαύνει τον 
κροταφικό βόθρο που εντοπίζεται στον έξω 
κανθό.

Αποτελείται από τρεις μοίρες. Πρόσθια, 
μέση και οπίσθια, ψηλαφούνται αμφοτερό-
πλευρα η μία μετά την άλλη.

Έσω πτερυγοειδής
Ανήκει στους ανασπώντες την ΚΓ και η προ-
σέγγισή του είναι αρκετά δύσκολη.

Εξωστοματικά, ψηλαφάται η κατάφυσή 
του, στο έσω χείλος του σώματος της ΚΓ, 
στη γωνία της.

Πιθανή αντίδραση κατά την ψηλάφηση, 
δυνατόν να προέρχεται από τους λοιπούς 
μύες της περιοχής, ή και από τους λεμφαδέ-
νες οι οποίοι μπορούν να αντιδράσουν στην 
ψηλάφηση.

Διγάστωρ
Η εξωστοματική του ψηλάφηση γίνεται με 
την εφαρμογή πίεσης των δεικτών και με κα-
τεύθυνση προς τα έσω, λίγο πιο εμπρός από 
τη μαστοειδή απόφυση. Ενεργοποιείται κατά 
την προς τα πίσω κίνηση της ΚΓ.

Στερνοκλειδομαστοειδής
Ψηλαφάται ετερόπλευρα,με τη βοήθεια του 
δείκτη και του αντίχειρα. 

Η πορεία του διαγράφεται με σαφήνεια, 
όταν ο ασθενής στρέφει και κάμπτει ταυτό-
χρονα το κεφάλι του προς την εξεταζόμενη 
πλευρά.

Η εξέταση γίνεται καθ’ όλη την έκτασή 
του, από την έκφυση στη μαστοειδή απόφυ-
ση, μέχρι τις δύο καταφύσεις του στην κλείδα 
και στο στέρνο, αντίστοιχα.

Τραπεζοειδής
Ψηλαφάται εύκολα και αμφοτερόπλευρα, 
όταν ο ασθενής σκύψει το κεφάλι ελαφρώς 
προς τα εμπρός, ανασηκώνοντας ελαφρώς 
τους ώμους.

Επώδυνες αντιδράσεις από τους τραπε-
ζοειδείς και τους στερνοκλειδομαστοειδείς, 
ενδεχομένως, οφείλονται σε κακή στάση του 
σώματος, από επαγγελματικές έξεις ή, τέλος, 
από προβλήματα της αυχενικής μοίρας.

Όταν μία ομάδα μυών δυσλειτουργεί, με-
σοπρόθεσμα, ο σπασμός μετακινείται στην 
παρακείμενη ομάδα μυών.

Ειδικότερα, στην περιοχή των τραπεζο-
ειδών και του αυχένα, κατά την άποψη του 
γράφοντος, η εξέταση πρέπει να επεκτείνεται 
στον πλατύ ραχιαίο, αμφοτερόπλευρα, εφ’ 
όσον από το ιστορικό του ασθενούς έχουν 
αποκλεισθεί παθήσεις ή βλάβες της αυχενι-
κής και της θωρακικής μοίρας της σπονδυλι-
κής στήλης.

ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΨΗΛΑΦΗΣΗ

Επιπολής μοίρα του μασητήρα
Επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση του δείκτη 
ενδοστοματικά και του αντίχειρα εκτός. Προ-
τιμότερο, η ψηλάφηση να γίνεται ξέχωρα για 
κάθε πλευρά.

Όταν ο μυς βρίσκεται σε χαλάρωση, ψηλα-
φάται από την έκφυση μέχρι την κατάφυση 
ανάμεσα από τα δύο δάκτυλα. (Εικ. 2)

Το συχνότερο σημείο αντίδρασης εντοπί-
ζεται στην έκφυση του μυός στην περιοχή 
του ζυγωματικού τόξου.

Κατάφυση του Κροταφίτη
Καταφύεται προς τα έσω και εγγύς της κορω-
νοειδούς αποφύσεως.

Ψηλαφάται ετερόπλευρα, με ελαφρά πλα-
γιολίσθηση της ΚΓ προς την εξεταζόμενη 
πλευρά.

Η κατάφυση εντοπίζεται εύκολα, οδηγώ-
ντας το δείκτη πίσω και άνω, ακολουθώντας 
την πρόσθια και έσω επιφάνεια της κορωνο-
ειδούς αποφύσεως. (Εικ. 3)

Έξω πτερυγοειδής
Και αυτός ο μυς ψηλαφάται ξέχωρα για κάθε 
πλευρά. Η ψηλάφηση διευκολύνεται με ελα-
φρά ολίσθηση της ΚΓ προς την εξεταζόμενη 
πλευρά.

Η εξέταση πραγματοποιείται με τη βοήθεια 
του δείκτη ή του μικρού δακτύλου στην πίσω 
επιφάνεια του γναθιαίου κυρτώματος, ασκώ-
ντας πίεση προς τα άνω, έσω και πίσω. (Εικ. 
4,5)

Συχνά, παρατηρείται έντονη αντίδραση 
που θα πρέπει να αξιολογείται με προσοχή, 
ρωτώντας αν ο τρόπος ψηλάφησης προκα-
λεί πόνο ή, αν ο πόνος είναι πραγματικός, 
θα πρέπει επίσης να γίνεται σύγκριση μεταξύ 
των δύο πλευρών.

Έσω Πτερυγοειδής
Ψηλαφάται με την τοποθέτηση του δείκτη 
στην έσω επιφάνεια του κλάδου της ΚΓ, 
ασκώντας ελαφρά πίεση. (Εικ. 6)

Συχνά, ο ασθενής αντιδρά με τάση προς 
έμετο. Συμβουλεύουμε, κατά τη διάρκεια της 
εξέτασης, να αναπνέει από τη μύτη.

Μύες του εδάφους του στόματος
Η ψηλάφηση πραγματοποιείται με τη βοή-
θεια του δείκτη που τοποθετείται ενδοστομα-
τικά και του αντίχειρα εξωστοματικά.

Ασθενείς με παραλειτουργικές έξεις κατά 
τη μάσηση, είναι πιθανόν να αντιδράσουν με 
αυξημένη ευαισθησία κατά τη διάρκεια της 
εξέτασης.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ

Η συνοπτική εξέταση ασθενούς με υποψία ή 
με δυσλειτουργία του ΣΣ, ολοκληρώνεται με 
τη μέτρηση και αξιολόγηση της κινητικότητας 
της ΚΓ. Μετρούνται η μέγιστη κατάσπαση και 
οι πλαγιολισθήσεις αριστερά-δεξιά, καθώς 
και η προολίσθηση.

Η μέγιστη κατάσπαση ισούται με την κάθε-
τη πρόταξη συν τη μέγιστη απόσταση μεταξύ 
των κοπτικών χειλέων των άνω και κάτω το-
μέων.

Για τις πλαγιολισθήσεις, σημειώνουμε δύο 
κάθετες γραμμές στους άνω και κάτω τομείς, 
ζητώντας από τον ασθενή να μετακινήσει τη 
γνάθο του, στη μέγιστη πλαγιολίσθηση αρι-
στερά-δεξιά. Με το υποδεκάμετρο, μετράμε 
την απόσταση μεταξύ των δύο γραμμών.

Η αξιοπιστία των μετρήσεων είναι οριακή 
για όλες τις κινήσεις7 και οι αποκλίσεις με-
ταξύ των ατόμων παρουσιάζουν μεγάλη δια-
σπορά.

Ως κατώτερο φυσιολογικό όριο μέγιστης 
κατάσπασης είναι τα 40mm, ενώ για τις πλα-
γιολισθήσεις τα 7mm, όπως και για την προ-
ολίσθηση, επίσης.

Λόγω των μεγάλων αποκλίσεων, είναι ιδι-
αίτερα χρήσιμο να σημειώνουμε στο οδοντι-
ατρικό ιστορικό, τις τιμές για ενδεχόμενες 
μεταβολές, σε περίπτωση μελλοντικής εμφά-
νισης δυσλειτουργικών σημείων και συμπτω-
μάτων.

Η μειωμένη κατάσπαση, ενδεχομένως 
εντοπίζεται σε μύες και συνδέσμους. 

Οι οστικοί περιορισμοί είναι σπάνιοι (π.χ. 
υπερτροφία της κορωνοειδούς αποφύσεως).

Το ίδιο και εξ αιτίας των συνδέσμων οι 
οποίοι, ως γνωστόν, περιορίζουν και ελέγ-
χουν την υπερκινητικότητα των αρθρώσεων.

Σημαντική επίσης είναι η μυϊκή αντίδραση, 
ίσως και η σπουδαιότερη.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ

Κλείνοντας τον κύκλο της συνοπτικής αξιο-
λόγησης του ΣΣ, εν τάχει θα αναφερθούμε 
στην εξέταση του στοματικού βλεννογόνου, 
του βαθμού αποτριβής και των δοντιών (φα-
σέτες αποτριβής) και της στατικής ή δυναμι-
κής σύγκλεισης.

Αλλαγές στον στοματικό βλεννογόνο, 
όπως εντυπώματα, υποδηλώνουν σαφείς πα-
ραλειτουργικές έξεις.

Σχετικές έρευνες υποστηρίζουν ότι η γενι-
κευμένη υπερκινητικότητα των αρθρώσεων, 
ενδεχομένως έχει μεγαλύτερη σημασία σε 
σχέση με τις παραλειτουργικές έξεις, είτε με 
τη μορφή του καθ’ έξιν εξαρθρήματος, είτε με 
τη μορφή οστεοαρθρώσεως, είτε με τη μορ-
φή της μετατόπισης του διάρθριου δίσκου με 
επαναφορά.

Οι γυναίκες υπερτερούν στις ενδαρθρικές 
διαταραχές, επειδή ίσως σχετίζονται με τις 
ορμόνες του φύλου στο συνδετικό ιστό, επη-
ρεάζοντας τη γενική ακεραιότητα των ιστών.

Η αξιολόγηση της γενικευμένης κινητικό-
τητας των αρθρώσεων αποτελεί σημαντικό 
διαγνωστικό κριτήριο μελέτης και διερεύνη-
σης της δυσλειτουργίας των ΚΓΔ.

Επίσης, η αξιολόγηση της αποτριβής των 
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δοντιών και οι μεμονωμένες φασέτες αποτρι-
βής δυνατόν να οφείλονται σε μυϊκή υπερλει-
τουργία, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα εξής:
• Ηλικία του ασθενούς.
•  Παράγοντες σχετιζόμενοι με το είδος της 

εργασίας του.
• Διατροφικές συνήθειες.

Ο πραγματικός βρυγμομανής σπανίως πα-
ρουσιάζει σημειολογία συμβατή με δυσλει-
τουργία του ΣΣ.

Εφ’ όσον όμως παρουσιάζει, οδηγούμε 
την ΚΓ σε θέση, ώστε να συμπέσουν οι φα-
σέτες αποτριβής μεταξύ των ανταγωνιστών 
δοντιών.

Στη θέση αυτή, ο ασθενής σφίγγει τα δό-
ντια του.

Αν η προσπάθεια προκαλέσει συμπτώματα, 
μπορούμε να υποθέσουμε ότι η αιτία των ενο-

χλημάτων είναι ο βρυγμός2.
Στα πλαίσια της ενδοστοματικής εξέτασης, 

ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος παραμένει 
η αξιολόγηση της στατικής και λειτουργικής 
σύγκλεισης.

Η ανάλυση της σύγκλεισης, ιδιαιτέρως 
επικεντρώνεται στην αποσαφήνιση των οδο-
ντικών επαφών και ιδιαιτέρως των πρόωρων 
επαφών και των συγκλεισιακών παρεμβολών, 
καθώς και άλλων χαρακτηριστικών στοιχείων 
της σύγκλεισης που έχουν ιδιαίτερη σημασία 
στην εκδήλωση δυσλειτουργίας8-10.

Τέτοια στοιχεία είναι η ανοιχτή δήξη, η 
ασύμμετρη επολίσθηση μεταξύ πρώτης επα-
φής στην κεντρική σχέση και στη μέγιστη 
συγγόμφωση, η κινητικότητα των δοντιών, η 
σταθερότητα και η κατανομή των οδοντικών 
επαφών στη μέγιστη συγγόμφωση11.

Η περαιτέρω ανάλυση των παραμέτρων 
της σύγκλεισης και ο ρόλος και η σημασία 
τους στην αιτιοπαθογένεια των λειτουργικών 
διαταραχών του ΣΣ, θα αποτελέσει αντικεί-
μενο μεταγενέστερης δημοσίευσης, επειδή 
εκφεύγει από το σκοπό της παρούσης ανα-
σκόπησης.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η διαχρονική διαπίστωση της διασποράς 
στο γενικό πληθυσμό, των σημείων και συ-
μπτωμάτων δυσλειτουργίας με τη βοήθεια της 
σύγχρονης επιδημιολογίας και στατιστικής, 
καθιέρωσε τον έλεγχο και την αξιολόγηση 
του ΣΣ ως μέρος της καθημερινής οδοντια-
τρικής πράξης και ρουτίνας.

Η παρούσα ανασκόπηση είναι ένας σύ-
ντομος οδηγός ελέγχου του οδοντιατρικού 
ασθενούς με υποψία ή με δυσλειτουργία, βά-
σει του οποίου, σε μικρό χρόνο, υπεύθυνα 
μπορεί άμεσα να εκτιμηθεί τυχόν υπάρχουσα 
δυσλειτουργία, και ο ασθενής να ενημερωθεί 
σχετικά με τα ευρήματα.

Επέκεινα, η διαγνωστική διαδικασία υπει-
σέρχεται στον εξειδικευμένο χώρο της δι-
αφορικής διάγνωσης, η οποία θα εκτιμήσει 
τα υποκειμενικά συμπτώματα και τα κλινικά 
ευρήματα, σε συνδυασμό με τις παρακλινικές 
εξετάσεις, εφ’ όσον κριθούν απαραίτητες και, 
σε συνδυασμό με τα λοιπά ευρήματα, θα κα-
ταρτιστεί το πρωτόκολλο θεραπείας από την 
εξειδικευμένη οδοντιατρική γνώση και πρά-
ξη.

Προς αποφυγή κάθε παρεξήγησης, διευ-
κρινίζω:

Ένα σημαντικό μέρος των λειτουργικών 
διαταραχών του ΣΣ, επεκτείνεται στο ευρύ-
τερο πλαίσιο της γενικής παθολογίας, όπως 
π.χ. είναι τα εκφυλιστικά και φλεγμονώδη 
νοσήματα (ρευματοειδής αρθρίτις, ψωριασική 
αρθρίτις κλπ.), τα οποία είτε πρωτογενώς ή 
δευτεροπαθώς, σε κάποια φάση της διαδρο-
μής τους και σε διαφορετικά ποσοστά, προ-
σβάλλουν τις ΚΓΔ και το ΣΣ γενικότερα.

Επίσης, ένας σημαντικός αριθμός κρανι-
οπροσωπικών αλγών και συνδρόμων (πρό-
σφατα δημοσιεύτηκε σχετική ανασκόπηση), 
επίσης επινέμεται τις ΚΓΔ και την ευρύτερη 
κυρίως περιοχή του ΣΣ.

Είναι πράγματι εντυπωσιακή η κοινή συ-
μπτωματολογία που εκδηλώνουν τα προ-
αναφερθέντα νοσήματα με εκείνα των 
δυσλειτουργιών του ΣΣ, δημιουργώντας δια-
γνωστικό πρόβλημα, διαφορετική πρόγνωση 
και ασφαλώς διαφορετικό πρωτόκολλο θερα-
πείας.

Παραδείγματα:
Μία συνήθης περίπτωση βρυγμού, μεσο-

πρόθεσμα, δυνατόν να οδηγήσει σε ενδοαρ-
θρική διαταραχή των σκληρών και μαλακών 
ιστών της ΚΓΔ, με τα ανάλογα συμπτώματα.

Την ίδια όμως σημειολογία και κλινική ει-
κόνα μπορεί να προκαλέσει ένα αυτοάνοσο 
νόσημα, π.χ. ρευματοειδής αρθρίτις, αγκυλο-
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ποιητική σπονδυλίτις κ.α., σε πρώιμα τουλά-
χιστον στάδια της νόσου.

Μία πρόσθια μετατόπιση του διάρθριου δί-
σκου χωρίς επαναφορά, δίνει την ίδια κλινική 
εικόνα με την εγκύλωση της ΚΓΔ.

Η μυϊκή σύσπαση (χρόνια βράχυνση του 
μυός, που σχετίζεται με μεταβολές των μυϊ-
κών ινών οι οποίες προκαλούνται από παρα-
τεταμένη ελάττωση του εύρους της κίνησης 
και όχι από την εξεσημασμένη δραστηριότη-
τα των κινητικών νευρικών ινών), επίσης δίνει 
την ίδια κλινική εικόνα με την αγκύλωση της 
ΚΓΔ και την υπερτροφία της κορωνοειδούς 
αποφύσεως12.

Υπάρχει σωρεία παραδειγμάτων από εντε-
λώς διαφορετικές μεταξύ τους παθολογικές 
καταστάσεις, που εστιάζονται με κοινή κλι-
νική σημειολογία και συμπτώματα στο ΣΣ και 
στην ευρύτερη περιοχή του.

Συμπερασματικά και επειδή οι λειτουργικές 
διαταραχές του ΣΣ αποτελούν αναφαίρετη 
πραγματικότητα στην καθ’ ημέρα οδοντια-
τρική πράξη, ο γενικός οδοντίατρος, χωρίς 
να εμπλέκεται στα μονοπάτια της διαφορικής 
διάγνωσης αυτών των καταστάσεων, έχοντας 
ως σηματωρό τον συνοπτικό οδηγό αξιολό-
γησης του ΣΣ, να εφησυχάζει τον ασθενή με 
απλά λόγια, καθοδηγώντας τον αρμοδίως, 
χωρίς να απλοποιεί αλλά ούτε και να υπερ-
βάλλει, επειδή οι αποχρώσεις, ενδείξεις είναι 
πολλές και διαφορετικές.

Μία, για παράδειγμα, κεφαλαλγία με τα χα-
ρακτηριστικά της κεφαλαλγίας τύπου τάσεως, 
μπορεί να οφείλεται σε χρόνιο και παρατετα-
μένο σπασμό των περικρανιακών μυών, λόγω 
βρυγμού, μπορεί όμως να είναι και συνακό-
λουθο σύμπτωμα ενός ενδοκρανιακού όγκου.

Και στις δύο περιπτώσεις, τα χαρακτηρι-
στικά πόνου της κεφαλαλγίας και η εντόπιση 
είναι κοινά.

Συνεπώς, η λεπτομερώς περιγραφείσα συ-
νοπτική εξέταση και αξιολόγηση του ΣΣ και 
της ευρύτερης περιοχής του, από μόνη της, 
είναι αρκετή για να είναι σε θέση ο γενικός 
οδοντίατρος, υπεύθυνα, να ενημερώσει τον 
ασθενή του για την τρέχουσα κατάσταση 
που, στην συντριπτική πλειοψηφία, είναι κα-
λοήθης και δεν απειλεί τη γενικότερη υγεία 
του.
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αρκετή για να είναι σε θέση ο γενικός οδοντίατρος, υπεύθυνα, να ενημερώσει τον ασθενή του για 
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Εφαρμογή αναγεννητικών τεχνικών σε μόνιμο γομφίο 
με νεκρό πολφό και αδιάπλαστο ακρορρίζιο

Αναφορά περίπτωσης

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ενδοδοντική 
Εταιρεία (ESE), τα κύρια σημεία των αναγεν-
νητικών τεχνικών συνοψίζονται στα παρα-
κάτω: 
1.  ελάχιστη ή καθόλου μηχανική επεξεργα-

σία των τοιχωμάτων του ριζικού σωλήνα,
2. απολύμανση με υγρά διακλυσμών,
3. χρήση ενδορριζικού φαρμάκου,
4.  πρόκληση αιμορραγίας εντός του ριζικού 

σωλήνα και δημιουργία αιματικού θρόμβου,
5. κάλυψη με βιοεπαγωγικό υλικό και
6. σωστή μυλική αποκατάσταση.

Η συντριπτική πλειοψηφία των περιστατι-
κών που έχουν εφαρμοστεί αναγεννητικές τε-
χνικές στην βιβλιογραφία αφορά σε πρόσθια 
δόντια ή προγομφίους. Τα περισσότερα πε-
ριστατικά που αφορούν σε πολύρριζα δόντια 
έχουν αναφερθεί ως αναφορές περίπτωσης 
ή παρουσιάσεις σειρών περιστατικών. Ως εκ 
τούτου, δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για 
την αξιολόγηση της επιτυχίας και της προβλε-
ψιμότητας των τεχνικών αυτών σε πολύρριζα 
δόντια.

Αναφορά Περίπτωσης

Κορίτσι ηλικίας 7 ετών προσήλθε στην Μετα-
πτυχιακή Κλινική Ενδοδοντίας της Οδοντια-
τρικής Σχολής του ΕΚΠΑ με πόνο και οίδη-
μα στην αριστερή περιοχή της κάτω γνάθου. 
Μετά από κλινικό και ακτινογραφικό έλεγχο 
διαπιστώθηκε ότι το δόντι 36 δεν αντιδρού-
σε στις δοκιμασίες αισθητικότητας και είχε 
έντονη αντίδραση στην κάθετη επίκρουση. 
Κλινικά ανιχνεύθηκε εκτεταμένη τερηδονική 
βλάβη στην μασητική επιφάνεια και ακτινο-
γραφικά η παρουσία περιακρορριζικών αλλοι-
ώσεων και στις δύο ρίζες (Εικ. 1). Τέθηκε η 
διάγνωση οξέος περιακρορριζικού αποστήμα-
τος. Λόγω των χοανοειδών ακρορριζίων και 
του πρώιμου σταδίου διάπλασης αποφασί-
στηκε να εφαρμοστεί αναγεννητική τεχνική.

1η Συνεδρία

Αφού πραγματοποιήθηκε στελεχιαία αναι-
σθησία με αρτικαΐνη 4% και αδρεναλίνη 
1:100000 και απομόνωση του δοντιού #36, 
αφαιρέθηκε η τερηδόνα και ολοκληρώθηκε 

η διάνοιξη και το πύον παροχετεύθηκε μέσω 
των ριζικών σωλήνων. Ακολούθησαν διακλυ-
σμοί με διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου σε 
συγκέντρωση 1,5% και βελόνα 27G κλειστού 
τύπου. Οι σωλήνες στέγνωσαν με αποστει-
ρωμένους κώνους χάρτου και τοποθετήθηκε 
υδροξείδιο του ασβεστίου με χρήση Lentulo. 
Στην μύλη τοποθετήθηκε αποστειρωμένο 
σφαιρίδιο βάμβακος και προσωρινό υλικό 
(Cavit G, 3M, Germany).

2η Συνεδρία

Τρεις εβδομάδες αργότερα, η ασθενής προ-
σήλθε για τη δεύτερη συνεδρία, ελεύθερη 
συμπτωμάτων. Λόγω έλλειψης συνεργασίας 
από την πλευρά της ασθενούς, προτιμήθηκε 
η πραγματοποίηση στελεχιαίας αναισθησί-
ας με αγγειοσυσπαστικό (αρτικαΐνη 4% και 

αδρεναλίνη 1:100000) και στη δεύτερη συ-
νεδρία. Το δόντι απομονώθηκε και αφαιρέ-
θηκε η προσωρινή έμφραξη. Στη συνέχεια, 
έγιναν διακλυσμοί με NaOCl 1,5% για την 
αρχική αφαίρεση του υδροξειδίου και τελι-
κός διακλυσμός 20mL με EDTA 17%. Οι 
σωλήνες στέγνωσαν με αποστειρωμένους 
κώνους χάρτου και ακολούθησε η διαδικα-
σία σχηματισμού αιματικού θρόμβου. Με μια 
προκεκαμμένη ρίνη Hedström #40 προκλή-
θηκε αιμορραγία από τους περιακρορριζικούς 
ιστούς με σκοπό να πληρωθούν οι ριζικοί 
σωλήνες τουλάχιστον μέχρι το μέσο τριτημό-
ριο. Μετά από αναμονή 15 λεπτών ώστε να 
σχηματισθεί ο θρόμβος, τοποθετήθηκε ΜΤΑ 
(ΜΤΑ Angelus, Angelus, Brazil) με ήπιες κι-
νήσεις συμπύκνωσης και σε άμεση επαφή με 
τον θρόμβο. Ένα ελαφρώς υγρό σφαιρίδιο 
βάμβακος τοποθετήθηκε πάνω από το ΜΤΑ 

και ακολούθησε η προσωρινή έμφραξη και η 
λήψη της τελικής ακτινογραφίας (Εικ. 2). Η 
ασθενής παραπέμφθηκε στην Μεταπτυχιακή 
Κλινική της Παιδοδοντίας για να ολοκληρω-
θεί η μόνιμη αποκατάσταση.

Στην επανεξέταση των 6 μηνών το δόντι 
ήταν ασυμπτωματικό. Ακτινογραφικά , οι πε-
ριακρορριζικές αλλοιώσεις είχαν επουλωθεί 
και το πάχος των τοιχωμάτων των ριζικών 
σωλήνων είχε αρχίσει να αυξάνεται, κυρίως 
στο μέσο τριτημόριο (Εικ. 3).

Δυστυχώς, λόγω της πανδημίας SARS-
COV2 η ασθενής έχασε την επανεξέταση 
του 1 έτους, αλλά προσήλθε ξανά στα 2 έτη. 
Το δόντι συνέχιζε να είναι λειτουργικό στο 
στόμα. Ακτινογραφικά, το περιρρίζιο απεικο-
νίζεται φυσιολογικό, με συνεχή lamina dura. 
Τα τοιχώματα οδοντίνης των ριζικών σωλή-
νων είχαν αυξηθεί σε πάχος, ενώ η εγγύς ρίζα 
είχε αυξηθεί και σε μήκος (Εικ. 4).

Συμπερασματικά, αν και οι αναγεννητικές 
τεχνικές μπορούν να βρουν επιτυχή εφαρμο-
γή ακόμα και σε πολύρριζα δόντια, απαιτείται 
μεγαλύτερη βιβλιογραφική τεκμηρίωση ως 
προς την προβλεψιμότητα και την μακροχρό-
νια επιτυχία τους.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
H στήλη της

ρου, καθώς και η πιθανή επίδραση της 
μακροχρόνιας χρήσης του υδροξειδίου 
στις μηχανικές ιδιότητες της οδοντίνης 
(Andreasen et al., 2002) αποτελούν ση-
μαντικά μειονεκτήματα αυτής της θερα-
πευτικής μεθόδου.
Μια εναλλακτική τεχνική είναι η δημι-
ουργία τεχνητής ακρορριζικής απόφρα-
ξης με την χρήση ΜΤΑ ή άλλου βιοκε-
ραμικού υλικού. Η μέθοδος αυτή αν και 
παρουσιάζει υψηλά ποσοστά επιτυχίας 
(Torabinejad et al., 2017) και μειώνει τον 
αριθμό των απαιτούμενων συνεδρι-
ών, δεν βρίσκει καλή εφαρμογή σε δό-
ντια που βρίσκονται σε αρκετά πρώιμο 

στάδιο διάπλασης ή έχουν χοανοειδή 
ακρορρίζια.
Οι αναγεννητικές τεχνικές αποτελούν μια 
πιο σύγχρονη, βιολογική προσέγγιση 
στην αντιμετώπιση αδιάπλαστων δοντιών 
με νεκρό πολφό. Στόχος τους είναι η δη-
μιουργία ιστού που μοιάζει στον πολφό 
εντός του ριζικού σωλήνα, αν κι αυτό με 
βάση ιστολογικές μελέτες δεν επιτυγχάνε-
ται πάντα (Becerra et al, 2014). Παρόλο 
που η προβλεψιμότητά τους είναι χαμη-
λή, προσφέρουν – σε αντίθεση με τις δύο 
άλλες τεχνικές - το πλεονέκτημα της συνέ-
χισης της διάπλασης της ρίζας και της ενί-
σχυσης των οδοντινικών τοιχωμάτων.

Μιχάλης 
Νικολάκης 
Μεταπτυχιακός 
Φοιτητής Ενδοδοντίας  
ΕΚΠΑ

Η διαχείριση δοντιών με νεκρό πολφό 
και αδιάπλαστο ακρορρίζιο αποτελούσε 
ανέκαθεν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό κομ-
μάτι της ενδοδοντολογίας. Κατά καιρούς 
έχουν προταθεί διαφορετικοί τρόποι 
αντιμετώπισης τέτοιων δοντιών.
Παλαιότερα, η θεραπεία εκλογής ήταν 
η μακροχρόνια χρήση υδροξειδίου 
του ασβεστίου μέχρι να δημιουργηθεί 
ακρορριζικά γέφυρα οδοντίνης και να 
είναι δυνατή η έμφραξη του δοντιού με 
τις συμβατικές τεχνικές. Ο μεγάλος αριθ-
μός συνεδριών που απαιτούνται και η 
συνακόλουθη αυξημένη πιθανότητα 
για επαναμόλυνση του πολφικού χώ-
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Στη σειρά αυτή άρθρων παρουσιάζουμε πε-
ριστατικά που αφορούν περιπατητικούς γη-
ροδοντιατρικούς κυρίως ασθενείς με ήπια 
παθολογία ακολουθούμενη από τη συνήθη 
φαρμακευτική αγωγή, μακρύ ιστορικό ποικί-
λων προσθετικών παρεμβάσεων και οικονο-
μικό επίπεδο που αποκλείει δαπανηρές και 
χρονοβόρες προσθετικές παρεμβάσεις. Το 
συγκεκριμένο περιστατικό αφορά ασθενή 
που προσέρχεται στο ιατρείο λόγω πλήρους 
κατάρρευσης μιας γέφυρας (πέταλο) της άνω 
γνάθου. Μετά την αναίμακτη αφαίρεση της 
γέφυρας γίνεται ενδοδοντολογική και περι-
οδοντολογική αξιολόγηση του 13 και του 
κολοβώματος της ρίζας του 23 καθώς και 
των ήδη επιθηλιοποιημένων μετεξακτικών 
φατνίων για τυχόν ύπαρξη παθολογίας. Ακο-
λούθως κατασκευάζονται μεταλλοκεραμμικές 
στεφάνες και μερική οδοντοστοιχία μεταβατι-
κού χαρακτήρα, χωρίς περαιτέρω επεμβάσεις 
στη φατνιακή ακρολοφία. Στο μεσοδιάστημα 
και μέχρι την παράδοση της τελικής εργασί-
ας, ο ασθενής εξυπηρετείται με την άμεσα 
τροποποιημένη γέφυρα, μετά την αποκοπή 
των ριζών και αναπροσαρμογή της με αυτο-
πολυμεριζόμενο ημιμόνιμο μαλακό επίστρω-
μα αλλά και την αρωγή συγκρατητικής πά-
στας ολικών οδοντοστοιχιών1,2.

Πλεονεκτήματα
 

•  Οικονομική, απλή και γρήγορη λύση χω-
ρίς την ανάγκη περαιτέρω παρεμβάσεων η 
διακοπής ενδεχόμενης φαρμακευτικής αγω-
γής. 

•  Η μακρόχρονη χρήση της υπάρχουσας γέ-
φυρας παρά την σοβαρή της κινητικότητα, 
υποδηλώνει την παρουσία ενός σημαντικού 
αποθέματος προσαρμοστικής ικανότητας, 
που αξιοποιείται άμεσα κατά την μετάβαση 
στην κινητή αποκατάσταση.

•  Η επιβίωση της μερικής οδοντοστοιχίας 
συναρτάται με την επιβίωση των δοντιών 
στηριγμάτων. Η ενδεχόμενη απώλειά τους 
ωστόσο θα οδηγήσει σε κατασκευή ολικής 
οδοντοστοιχίας που αναμένεται να γίνει 
πολύ ευκολότερα ανεκτή από τον ασθενή. 

•  Επιπλέον, η αποκατάσταση αυτή διευκολύ-
νει την εκτέλεση της στοματικής υγιεινής 
από φροντιστές (carers), σε ενδεχόμενη 
μελλοντική επιβάρυνση η/και καθήλωση 
του ασθενή3,4.

Ο συγγραφέας δηλώνει την μη ύπαρξη σύγκρου-

σης συμφερόντων σε σχέση με το παρόν άρθρο.
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Mεταβατική μερική οδοντοστοιχία άνω γνάθου
Από ακίνητη σε κινητή αποκατάσταση

Ηρακλής Καρκαζής 
Καθηγητής Κινητής 
Προσθετικής ΕΚΠΑ

Εικ. 4: Αναπροσαρμογή της γέφυρας με αυτοπολυμερι-
ζόμενο ημιμόνιμο μαλακό επίστρωμα. Έχει προηγηθεί 
η παρασκευή και διόρθωση των κολοβωμάτων 13, 23 
επί των οποίων εδράζεται και αντλεί εν μέρει στήριξη η 
τροποποιημένη γέφυρα. 

Εικ. 3: Αποκοπή των ριζών στο 
ύψος του μεταλλικού σκελετού 
και χημική απολύμανση της 
γέφυρας. 

Εικ. 2: Η αφαιρεθείσα γέφυρα 
έχει συμπαρασύρει και τα πλή-
ρως αστήρικτα δόντια.

Εικ. 1: Κλινική εικόνα κατά την 
προσέλευση του ασθενή. 

Εικ. 8: Τελική κλινική εικόνα (δεξιά) σε αντιπαράθεση με την 
προηγούμενη κατάσταση (αριστερά).

Εικ. 7: Ενδοστοματική κλι-
νική άποψη μετά την τοπο-
θέτηση της μερικής οδο-
ντοστοιχίας. 

Εικ. 6: Κλινική εικόνα μετά την συ-
γκόλληση των στεφανών. 

Εικ. 5: Η μερική οδοντοστοιχία 
και οι μεταλλοκεραμικές στεφά-
νες με την μορφολογία για την 
υποδοχή των αγκίστρων της με-
ρικής οδοντοστοιχίας.  
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Η χρήση των αιμοπεταλιακών συμπυκνωμάτων (PRF)
στην ανύψωση του εδάφους του ιγμορείου

Δημήτρης Νικολιδάκης 
Περιοδοντολόγος, 
ITI Fellow

Γιώργος Νίκου 
Περιοδοντολόγος,
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Διαχρονικά πολλές ερευνητικές προσπάθειες 

στοχεύουν στην ανακάλυψη νέων βιοϋλικών 

που θα προάγουν και θα επιταχύνουν την επού-

λωση των μαλακών και σκληρών ιστών στην 

περιοδοντολογία και την εμφυτευματολογία. Η 

χρήση πλάσματος αίματος εμπλουτισμένο σε 

αιμοπετάλια (αιμοπεταλιακά συμπυκνώματα) 

αποτελεί μια σχετικά νέα και πολλά υποσχόμε-

νη εφαρμογή στο χώρο της οδοντιατρικής. Οι 

πρώτες εργασίες εφαρμογής αιμοπεταλιακών 

συμπυκνωμάτων στη χειρουργική του στόματος 

ξεκίνησαν από τους ερευνητές D.H. Whitman 

(1997) και R.E. Marx (1998), όπου χρησιμοποιή-

θηκε ο όρος «πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια» 

(PRP). Το PRP εμφάνισε σημαντικά μειονεκτήμα-

τα, καθώς το πρωτόκολλο προετοιμασίας είναι 

περίπλοκο, η διαδικασία είναι δαπανηρή, απαι-

τείται χρήση ζωικής θρομβίνης εγείροντας νομι-

κά ζητήματα σε διάφορες χώρες και τα κλινικά 

αποτελέσματα ήταν αμφισβητούμενα, οπότε 

άρχισε να εγκαταλείπεται η εφαρμογή του. Στη 

συνέχεια, ο J. Choukroun το 2001 εισήγαγε τη 

δεύτερη γενιά αιμοπεταλιακών συμπυκνωμά-

των, το «ινώδες πλούσιο σε αιμοπετάλια» (PRF). 

Το PRF είναι ένα αυτόλογο αιμοπεταλιακό συ-

μπύκνωμα ινικής, πλούσιο σε αυξητικούς παρά-

γοντες και κυτοκίνες (πίνακας 1), το οποίο δρα 

ως ένα βιοδιασπώμενο ικρίωμα και μπορεί να 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επούλωση 

του τραύματος. Παρόλο ότι ο ακριβής μηχα-

νισμός της βιολογικής δράσης αυτών των αυ-

ξητικών παραγόντων δεν έχει αποσαφηνιστεί 

απόλυτα, η εφαρμογή τους στην οδοντιατρική 

κλινική πράξη έχει προταθεί με σκοπό την επί-

τευξη καλύτερης αιμόστασης, ικανοποιητικής 

κλινικής διαχείρισης των μοσχευμάτων, αυξη-

μένης οστικής αναγέννησης σε συνδυασμό με 

οστικά μοσχεύματα και ταχύτερης επούλωσης 

των σκληρών και μαλακών ιστών.

Τεχνική παρασκευής
του αιμοπεταλιακού
συμπυκνώματος PRF

Για την παρασκευή του PRF, απαι-
τείται η συλλογή δείγματος αίματος 
από τον ασθενή, το οποίο στη συ-
νέχεια φυγοκεντρείται. Η αιμολη-
ψία περιλαμβάνει τη συγκέντρω-
ση αίματος σε αποστειρωμένους 
άδειους πλαστικούς σωλήνες των 
9-10 ml, χωρίς τη χρήση αντιπηκτι-
κών παραγόντων και στη συνέχεια 
το δείγμα φυγοκεντρείται αμέσως 
στα 400 g για 10-12 λεπτά με βάση 
τις αρχικές δημοσιεύσεις (Εικ. 1).

Μετά τη φυγοκέντρηση το αίμα 
μέσα στο σωλήνα έχει διαχωριστεί 
σε τρία στρώματα: (1) πλάσμα φτω-
χό σε αιμοπετάλια (PPP) στο πάνω 

μέρος του σωλήνα, (2) πλέγμα ινικής 
πλούσιο σε αιμοπετάλια και αυξη-
τικούς παράγοντες (PRF) στη μέση 
του σωλήνα και (3) ερυθρά αιμο-
σφαίρια (RBC) που εμφανίζονται στο 
κάτω μέρος του σωλήνα (Εικ. 2). 

Με βάση το ακριβές πρωτόκολλο 
φυγοκέντρησης που θα ακολουθη-
θεί, μπορούν να παραχθούν τρεις 
διαφορετικοί τύποι PRF: (α) το 
L-PRF (leukocyte- and platelet-rich 
fibrin) που παράγεται με ταχύτητα 
φυγοκέντρησης 2700 RPM για 12 
λεπτά και έχει τη μορφή θρόμβου, 
(β) το a-PRF (advanced platelet-rich 
fibrin) παραγόμενο με ταχύτητα φυ-
γοκέντρησης 1500 RPM για 14 
λεπτά και διαθέτει επίσης μορφή 
θρόμβου και (γ) το i-PRF (injectable 
platelet-rich fibrin) που παρασκευ-
άζεται με ταχύτητα φυγοκέντρησης 

700 RPM για 3 λεπτά και έχει ενέ-
σιμη διαλυτή μορφή (Εικ. 3). 

Μετά την ολοκλήρωση της φυ-
γοκέντρησης και το σχηματισμό 
του θρόμβου του αιμοπεταλιακού 
συμπυκνώματος (L- ή a-PRF), αυ-
τός αφαιρείται από τον σωλήνα 
με αποστειρωμένη λαβίδα και στη 
συνέχεια είτε συμπιέζεται σε κα-
τάλληλο αποστειρωμένο μεταλλικό 
κουτί (εναλλακτική λύση αποτελεί 
η χρήση γάζας) και οδηγεί στο 
σχηματισμό μεμβράνης ή τεμαχίζε-
ται και αναμιγνύεται με το οστικό 
μόσχευμα, εμπλουτίζοντάς το με 
αυξητικούς παράγοντες (Εικ. 4). 

Όσον αφορά στο ενέσιμο PRF 
(i-PRF), αυτό μπορεί να αναμιχθεί 

με οστικό μόσχευμα, προσδίδο-
ντας στο τελευταίο επιπλέον μια 
συμπαγή και σταθερή μορφή, βελ-
τιώνοντας έτσι την ακινητοποίησή 
του (sticky bone) (Εικ. 5).

Eφαρμογή του αιμοπεταλιακού 
συμπυκνώματος PRF

στην ανύψωση ιγμορείου

Διάφορες εφαρμογές του PRF έ-
χουν προταθεί στη χειρουργική 
στόματος, όπως θεραπεία περιοδο-
ντικών βλαβών, οστική ανάπλαση, 
θεραπεία υφίζησης ούλων, πλήρω-
ση μετεξακτικών φατνίων, βελτίωση 
οστεοενσωμάτωσης εμφυτευμάτων, 
κτλ. Μεταξύ αυτών έχει προταθεί 
και η χρήση PRF στην ανύψωση 
του εδάφους του ιγμορείου. Η επι-
τυχής τοποθέτηση εμφυτευμάτων 
σε νωδή οπίσθια περιοχή της άνω 
γνάθου μπορεί να διακινδυνεύσει 
εφόσον απουσιάζει επαρκής όγκος 
(ύψος) οστού στη περιοχή του ιγ-
μορείου. Η τεχνική της ανύψωσης 
του εδάφους του ιγμορείου αναπτύ-

χτηκε αρχικά από τους Boyne και 
James με σκοπό να αποκαταστήσει 
το έλλειμμα οστού και να επιτρέ-
ψει την τοποθέτηση των εμφυτευ-
μάτων. Διάφορα βιοϋλικά έχουν 
προταθεί και χρησιμοποιηθεί με 
σκοπό την αρτιότερη δυνατή οστι-
κή ανάπλαση της περιοχής χωρίς 
παρενέργειες και επιπλοκές. Αν και 
το αυτομόσχευμα φαντάζει η ιδανι-
κότερη επιλογή, παρουσιάζει μει-
ονεκτήματα κατά τη συλλογή του, 
οπότε εύλογα ενθουσιάζει η ιδέα 
του συνδυασμού των αυτόλογων 
αιμοπεταλιακών συμπυκνωμάτων 
με αλλομόσχευμα ή ξενομόσχευμα 
όπου συνδυάζονται αυτογενείς αυ-
ξητικοί παράγοντες με ξένο υλικό. 
Η εύρεση του ιδανικότερου υλικού 
απαιτεί βέβαια έρευνα με βιοψία 
και ιστομορφομετρική μελέτη για 
να αποσαφηνιστεί η συνδρομή του 
στη παραγωγή νέου οστίτη ιστού 
εντός του ιγμορείου άνδρου και 
γύρω από το εμφύτευμα (Εικ. 6). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Το PRF είναι πλούσιο σε αυξητικούς παράγοντες οι 
οποίοι κατέχουν σημαντικό ρόλο στην επούλωση των μαλακών 
και σκληρών ιστών.

Εικ. 1: Για την παρασκευή του PRF, 
δείγμα αίματος συλλέγεται από τον 
ασθενή σε αποστειρωμένους σω-
λήνες των 9-10 ml και στη συνέχεια 
φυγοκεντρείται αμέσως στα 400 g για 
10-12 λεπτά. 

Εικ. 2: Μετά τη φυγοκέντρηση το αίμα 
έχει διαχωριστεί σε τρία στρώματα: 1) 
Πλάσμα φτωχό σε αιμοπετάλια (PPP), 
2) Πλέγμα ινικής πλούσιο σε αιμοπε-
τάλια (PRF) και 3) Ερυθρά αιμοσφαί-
ρια (RBC).

Εικ. 3: Με βάση το ακριβές πρωτό-
κολλο φυγοκέντρησης μπορεί να 
παραχθεί PRF με τη μορφή θρόμβου 
(αριστερά) ή ενέσιμη διαλυτή μορφή 
(δεξιά).

Εικ. 4: Ο θρόμβος του αιμοπεταλι-
ακού συμπυκνώματος (L- ή a-PRF) 
είτε συμπιέζεται και οδηγεί στο σχη-
ματισμό μεμβράνης (αριστερά) ή 
τεμαχίζεται και αναμιγνύεται με το 
οστικό μόσχευμα εμπλουτίζοντας το 
μόσχευμα με αυξητικούς παράγο-
ντες (δεξιά).

Εικ. 5: Το ενέσιμο PRF (i-PRF) μπορεί 
να αναμιχθεί με οστικό μόσχευμα 
προσδίδοντάς του επιπλέον μια συ-
μπαγή και σταθερή μορφή πέραν 
του εμπλουτισμού με αυξητικούς 
παράγοντες

Εικ. 6: Μετά την ανύψωση ιγμορείου 
με αιμοπεταλιακά συμπυκνώματα 
έγινε λήψη βιοψίας και ιστομορφο-
μετρική μελέτη όπου διαπιστώθηκε 
ικανοποιητική παραγωγή νέου οστί-
τη ιστού γύρω από το εμφύτευμα 
(Nikolidakis et al. 2008).



Επιστημονικά Θέματα • 17ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΒΗΜΑ  |  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

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

Η χρήση του PRF όσον αφορά την 
ανύψωση του εδάφους του ιγμορεί-
ου άνδρου ποικίλει και μπορεί να 
εφαρμοστεί με διάφορους τρόπους:

Α)  Χρήση PRF ως συνδυαστικού 
βιοϋλικού σε ανάμειξη με οστι-
κά μοσχεύματα στην τεχνική 
της ανοικτής ανύψωσης (Εικ. 
7-13)

Το PRF λειτουργεί πρωτίστως ως 
αγγείο-επαγωγικός παράγοντας 
αυξάνοντας την αγγείωση του 
νεόπλαστου ιστού σε ένα περι-
βάλλον φτωχής αιμάτωσης, όπως 
είναι το γναθιαίο άνδρο. Δευτε-

ρευόντως παίζει το ρόλο προ-
στατευτικού στρώματος λόγω της 
ινοελαστικής υφής του, παρεμποδί-
ζοντας την απόσχιση της μεμβρά-
νης (Schneiderian membrane) από 
τα οστεοτεμαχίδια, διευκολύνει την 

διαχείριση και ορθή τοποθέτηση 
του μοσχεύματος και διατηρεί την 
συνοχή και σταθερότητα του μο-
σχεύματος μετά την τοποθέτηση, 
καθώς προκύπτει μια κολλώδης 
μάζα μετά την ανάμειξή τους.

Αναζητώντας τυχαιοποιημένες 
ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές έχει 
υποστηριχθεί ότι με την επιπλέον 
εφαρμογή του PRF μπορεί να επι-
τευχθεί ταχύτερη οστική ωρίμανση 
του νεόπλαστου οστίτη ιστού σε 
3,5 μήνες, να μειωθεί ο χρόνος 
αναμονής σε 4 αντί 6 μήνες και 
να αυξηθεί η οστική πυκνότητα 
έως 30% γύρω από το εμφύτευμα. 
Αντίθετα, άλλοι ερευνητές αδυνα-

τούν να εντοπίσουν ιστολογικές 
διαφορές μεταξύ της ερευνητικής 
ομάδας (PRF και μόσχευμα) και της 
ομάδας μαρτύρων (μόνο μόσχευμα) 
6 μήνες μετεγχειρητικά. 

Β)  Χρήση PRF ως μοναδικού βιο-
ϋλικού με απουσία οστικών μο-
σχευμάτων στην τεχνική ανοι-
κτής ανύψωσης (Εικ. 14)

Τα τελευταία χρόνια το PRF έχει 
προταθεί να χρησιμοποιηθεί στην 
ανύψωση εδάφους ιγμορείου ως 
μοναδικό υλικό, απουσία οστικού 
μοσχεύματος. Δηλαδή μετά την 
οστεοτομία ανοιχτής ανύψωσης και 
την αναπέταση της μεμβράνης του 
ιγμορείου, το PRF τοποθετείται σε 
μορφή ινώδους θρόμβου, με σκο-
πό την πλήρωση του χώρου ανά-
πλασης, χωρίς επιπλέον βιοϋλικά. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να 
ευνοείται η ταυτόχρονη τοποθέ-
τηση εμφυτευμάτων σε επαρκές 
υπολειπόμενο οστό (≥5χιλ ύψος) 
για να διατηρηθεί ο χώρος ανά-
πλασης δίκην αντίσκηνου, καθώς 
μόνο με εφαρμογή του PRF θα 

καταρρεύσει η μεμβράνη του ιγμο-
ρείου. Κλινικές μη τυχαιοποιημένες 
μελέτες υποστηρίζουν την αύξηση 
του ύψους του εδάφους εντός της 
κοιλότητας του ιγμορείου από 7,5 
έως 10,5 χιλιοστά, ενισχύοντας 
αυτό το εγχείρημα. Μια ανασκό-
πηση με κατευθυντήριες οδηγίες 
προτείνει τη χρήση του PRF ως 
μοναδικού υλικού μόνο σε στενά 
ιγμόρεια (πλάτος μεταξύ έσω και 
πλάγιου τοιχώματος <10 χιλιο-
στών) με ταυτόχρονη τοποθέτηση 
εμφυτευμάτων για ασφαλέστερα 
αποτελέσματα.

Γ)  Χρήση PRF ως μεμβράνης για 
την αντιμετώπιση διάτρησης της 
μεμβράνης στην τεχνική ανοι-
κτής ανύψωσης (Eικ. 15-16)

Μια άλλη χρήση του PRF που έχει 
προταθεί είναι η αντιμετώπιση της 
διάτρησης της μεμβράνης του ιγ-
μορείου (Schneiderian membrane), 
μια επιπλοκή που συμβαίνει συχνά 

Εικ. 7: Αρχική κλινική εικόνα ασθε-
νούς που χρειάζεται ανύψωση εδά-
φους ιγμορείου στην περιοχή #15 
και 16.

Εικ. 8: Μετά την αναπέταση του κρη-
μνού οριοθετείται το οστικό παράθυ-
ρο της οστεοτομίας με χρήση πιεζο-
τόμου.

Εικ. 9: Το οστικό παράθυρο αφαιρεί-
ται και γίνεται εμφανής η μεμβράνη 
του ιγμορείου σε άθικτη κατάσταση.

Εικ. 10: Πραγματοποιείται πλήρωση 
του ιγμορείου άντρου με ανάμιξη ξε-
νομοσχεύματος/αλλομοσχεύματος 
και PRF.

Εικ. 11: Συρραφή του κρημνού χωρίς 
τάση.

Εικ. 12: Η ακτινογραφική μελέτη του 
περιστατικού (CBCT) αποδεικνύει την 
ανάγκη για ανύψωση του εδάφους 
του ιγμορείου έτσι ώστε να τοποθε-
τηθούν εμφυτεύματα μετά την ανά-
πλαση.

Εικ. 13: Περιακρορριζική ακτινογρα-
φία μετά την ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας της ανύψωσης.

Εικ. 14: Ανύψωση μεμβράνης και 
χρήση του PRF ως μοναδικό υλικό 
με ταυτόχρονη τοποθέτηση εμφυ-
τευμάτων.

Εικ. 15: Κατά την αποκόλληση της 
μεμβράνης του ιγμορείου διαπιστώ-
θηκε διάτρηση στην άνω πίσω γωνία 
του οστικού παραθύρου.
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κατά τη χειρουργική διαδικασία της ανύψω-
σης (περίπου 20% των περιστατικών). Μια 
προτεινόμενη λύση σ’αυτές τις περιπτώσεις 
είναι η κάλυψη της βλάβης με μεμβράνη κολ-
λαγόνου, ώστε να παρεμποδιστεί η διαφυγή 
του μοσχευματικού υλικού εντός του γναθι-
αίου άντρου και της αναπνευστικής οδού. 
Εξαιτίας λοιπόν της κολλώδους υφής που 

διαθέτει η μεμβράνη PRF έχει τη δυνατότητα 
καλύτερης προσκόλλησης και ακινητοποίη-
σης στην περιοχή της διάτρησης, ενώ ταυ-
τόχρονα αποτελεί οικονομικότερη λύση και 
πιο βιοσυμβατή έναντι της μεμβράνης κολ-
λαγόνου. Μοναδικό μειονέκτημα αποτελεί 
η γρήγορη απορρόφησή της (έως 14 μέρες), 
με αποτέλεσμα να μην προτείνεται για μεγά-
λες βλάβες (διάμετρο >5 χιλιοστών). Επίσης, 
λόγω της καλής προσκόλλησης του PRF στη 
μεμβράνη του ιγμορείου, μπορεί επίσης να 
εφαρμοστεί προληπτικά πάνω στην αποκολ-
λημένη μεμβράνη και πριν την τοποθέτηση 
του μοσχεύματος, για να μειωθεί έτσι ο κίνδυ-
νος διάτρησης από τα αιχμηρά ιστοτεμαχίδια 
κατά τη διαδικασία προώθησης του υλικού.

Δ)  Χρήση PRF ως μεμβράνης για κάλυψη 
της οστεοτομίας στην τεχνική ανοικτής 
ανύψωσης (Eικ. 17-18)

Κλινική μελέτη υπέδειξε ότι μεμβράνη από 
PRF μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτι-
κά αντί της μεμβράνης κολλαγόνου με τα 
ίδια κλινικά αποτελέσματα όσον αφορά στην 
κάλυψη του παραθύρου της οστεοτομίας 

που δημιουργείται κατά τη διαδικασία της 
ανύψωσης, με απώτερο σκοπό την παρε-
μπόδιση της διείσδυσης των μαλακών ιστών 
εντός του χώρου της οστικής ανάπλασης. 
Εφόσον αυτό δεν αμφισβητηθεί με επιπλέον 
μελέτες, το PRF καθίσταται ιδανικότερη λύση 
έναντι της μεμβράνης κολλαγόνου για λόγους 
οικονομίας και βιοσυμβατότητας. Προτείνεται 
επίσης η τοποθέτηση πολλαπλών στρώσεων 
PRF μεμβράνης λόγω της γρήγορης απορρό-
φησης που εμφανίζει σε σχέση με μια μεμ-
βράνη κολλαγόνου.

Ε)  Χρήση PRF ως βιοϋλικό στην τεχνική 
κλειστής ανύψωσης (Eικ. 19)

Το PRF έχει επίσης χρησιμοποιηθεί ως μο-
ναδικό βιοϋλικό στην τεχνική κλειστής ανύ-
ψωσης (τεχνική χρήσης οστεοτόμων) όπου ο 
θρόμβος του αιμοπεταλιακού συμπυκνώμα-
τος προωθείται αντί μοσχεύματος μέσα από 
το οστικό φρεάτιο που παρασκευάζεται με 
σκοπό την «τυφλή ανύψωση» του εδάφους 
και της μεμβράνης του ιγμορείου πριν την 
τελική τοποθέτηση του εμφυτεύματος. Κλινι-
κές μελέτες έχουν εμφανίσει την εφαρμογή 
θρόμβου PRF ικανή να οδηγήσει σε μέση αύ-
ξηση από 3 έως 5 χιλιοστά σε ύψος μεταξύ 
της φατνιακής ακρολοφίας και εδάφους του 
ιγμορείου άντρου στις θέσεις εμφύτευσης, 
αποτέλεσμα παρόμοιο με την παραδοσιακή 
τεχνική των οστεοτόμων.

Συμπεράσματα
 
Τα αιμοπεταλιακά συμπυκνώματα PRF μπο-
ρούν να παίξουν γενικότερα σημαντικό ρόλο 
στο μηχανισμό της αναγέννησης των μαλα-
κών και σκληρών ιστών εντός της στοματι-
κής κοιλότητας με μετρήσιμα κλινικά αποτε-
λέσματα, όπως αποτυπώνεται σε πρόσφατη 
συστηματική ανασκόπηση. Μεταξύ των δια-
φόρων εφαρμογών του PRF στη χειρουργική 
του στόματος, ενδιαφέρουσα θέση κατέχει 
και η χρήση του στη διαδικασία της ανύψω-
σης του εδάφους του ιγμορείου. Αρκετές αν-
θρώπινες μελέτες μέσω των ενθαρρυντικών 
αποτελεσμάτων τους, που καταδεικνύουν το 
PRF ως κάποια από τις πολλαπλές επιλογές 
που προτείνονται. Είναι όμως κατανοητό πως 
απαιτούνται επιπλέον έρευνες για την εξακρί-
βωση και παγίωση ενός ιδανικού πρωτοκόλ-
λου παρασκευής PRF και επίσης αναμένονται 
εκ νέου τυχαιοποιημένες μελέτες για να οριο-
θετήσουν το ακριβές βιολογικό κέρδος αυτής 
της διαδικασίας.
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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, Αναπληρωτής Καθηγητής

του Εργαστηρίου Περιοδοντολογίας της Οδοντιατρικής 

Σχολής 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.

Η συγγραφή, έγινε με τη συνεργασία

της Περιοδοντολόγου, αποφοίτου του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Περιοδοντολογίας

της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ,

Δρ. Παναγιώτας Ντόκου.

 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

: 1.180

ρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ε. ΝΤΟΚΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

α

οινότητα 

ς

ατρικής 

επίπεδο 

ών

τίατρος, 

αφορά 

κα.

χιακού 

TIMH: €140

Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  Κ Α Ρ Κ Α Τ Ζ Ο Υ Λ Η Σ  Μ Ο Ν .  Ε Π Ε

Εικ. 16: Εξαιτίας της κολλώδους υφής που δια-
θέτει η μεμβράνη PRF έχει τη δυνατότητα καλύ-
τερης προσκόλλησης και ακινητοποίησης στην 
περιοχή της διάτρησης.

Εικ. 17: Το PRF μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως εναλλακτική μεμ-
βράνη όσον αφορά την κάλυψη του παραθύρου της οστεοτομίας.

Εικ. 18: Προτείνονται πολλα-
πλές στρώσεις PRF μεμβρά-
νης για την κάλυψη του πα-
ραθύρου της οστεοτομίας 
λόγω της γρήγορης απορ-
ρόφησής της.

Εικ. 19: Ακτινο-
γραφική εικόνα 
όπου το PRF έχει 
χρησιμοποιηθεί 
ως μοναδικό 
βιοϋλικό στην 
τεχνική κλειστής 
ανύψωσης 
(τεχνική χρήσης 
οστεοτόμων).
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Πλασματοκυτταρική Ουλίτις

Η πλασματοκυτταρική ουλίτις είναι ειδική μορ-
φή ουλίτιδας, που περιγράφηκε στο τέλος της 
δεκαετίας του ‘60. Η νόσος παρουσιάζει κλι-
νικές και ιστοπαθολογικές ομοιότητες με την 
πλασματοκυτταρική βαλανίτιδα ή βαλανίτιδα 
του Zoom. Διάφοροι παράγοντες έχουν ενο-
χοποιηθεί, όπως αλλεργία, υπερευαισθησία σε 
τροφές, τσίχλες ή οδοντόπαστες που περιέχουν 
κανέλα ή μέντα, διάφορα καρυκεύματα και άλ-
λες ουσίες. Εντούτοις, η ακριβής αιτιολογία πα-
ραμένει ασαφής. Προσβάλλει εξίσου και τα δύο 
φύλα, κυρίως μεταξύ 20-40 ετών, και διαρκεί 
από μήνες έως και χρόνια.

Κλινικά, τα ελεύθερα και τα προσπεφυκότα 
ούλα είναι οιδηματώδη και ερυθρά με απώλεια 
της στικτής επιφάνειας (Εικ. 1). Οι βλάβες 
μπορεί να περιορίζονται σε μερικές θέσεις ή να 
καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση, συνοδεύονται 
δε από αίσθημα κνησμού και καύσου. Παρό-
μοιες βλάβες έχουν περιγραφεί σε νωδές πε-
ριοχές, στη γλώσσα και τα χείλη. Η διάγνωση 
στηρίζεται σε κλινικά κριτήρια, πρέπει όμως να 
τεκμηριωθεί με διενέργεια βιοψίας και ιστολογι-
κή εξέταση. Η διαφορική διάγνωση περιλαμβά-
νει τα νοσήματα που βρίσκονται ταξινομημένα 
στον Πίνακα Ι.

Η ιστολογική εξέταση χαρακτηρίζεται από 
σπογγίωση του επιθηλίου, εξωκύττωση και 
επιθηλιακή διήθηση από φλεγμονώδη κύττα-
ρα, καθώς και αποπτωτικά κερατινοκύτταρα, 
χαρακτηριστικά που παρατηρούνται στην ψω-
ρίαση. Στο χόριο παρατηρείται έντονη αγγειακή 
διεύρυνση και πυκνή φλεγμονώδης διήθηση 
που κυριαρχούν φυσιολογικά πλασματοκύτταρα 
(πολυκλωνικός πληθυσμός).

Η θεραπεία περιλαμβάνει αποφυγή αιτιολο-
γικών τοπικών παραγόντων εάν εντοπιστούν. 
Βελτίωση των βλαβών παρατηρείται κυρίως με 
κορτικο¬στεροειδή, τοπικά ή συστηματικά.

Κοκκιωματώδης Ουλίτις

Η κοκκιωματώδης ουλίτις είναι σπάνια μορφή 
ουλίτιδας που αποτελεί αντικείμενο μελέτης τα 
τελευταία 10 χρόνια. Η αιτιολογία τις περισσό-
τερες φορές παραμένει ασαφής. Μερικές φορές 
αποτελεί ιστική αντίδραση σε ξένο σώμα που 
μπορεί να είναι οδοντιατρικό υλικό ή όχι. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις χαρακτηρίζεται και ως 
ουλίτις από ξένο σώμα. Άλλες φορές αποτε-
λεί εντοπισμένη εκδήλωση στα ούλα συστη-
ματικής κοκκιω¬ματώδους νόσου (νόσος του 
Crohn, σαρκοείδωση, φυματίωση, σύνδρομο 
Melkersson-Rosenthal, χρόνια κοκκιωματώδης 
νόσος). Τέλος, όχι σπάνια, δεν ανευρίσκεται 
καμία συσχέτιση με τοπικούς ή συστηματικούς 
παράγοντες.

Η κοκκιωματώδης ουλίτις εκδηλώνεται σε 
κάθε ηλικία και στα δύο φύλα. Προσβάλλει 
κυρίως τα ελεύθερα ούλα (παρυφές και μεσο-
δόντιες θηλές) και μπορεί να είναι εντοπισμένη 
σε 2-3 δόντια ή γενικευμένη σε μεγαλύτερη 
έκταση. Κλινικά, τα ούλα είναι ελαφρώς διο-
γκωμένα και ερυθρά, και υποκειμενικά υπάρχει 
ευαισθησία στη μάσηση τροφών και την ψή-
κτριση των δοντιών (Εικ. 2, 3). Τα κλινικά 
χαρακτηριστικά δεν είναι ειδικά. Απαιτείται λε-
πτομερές ιστορικό και εργαστηριακές εξετάσεις 
για αποκλεισμό συστηματικής κοκκιωματώδους 
νόσου. Η διάγνωση τεκμηριώνεται μόνο με τη 
διενέργεια βιοψίας και την ιστολογική εικόνα.

Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει τα νο-
σήματα που βρίσκονται στον Πίνακα ΙΙ.

Η ιστολογική εξέταση εμφανίζει κατά τό-
πους, στο χόριο, συγκέ¬ντρωση ιστιοκυττάρων, 
λεμφοκυττάρων και πολυπύρηνων γιγαντοκυτ-
τάρων (κοκκιώματα). Μερικές φορές ανιχνεύ-
ονται ξένα σώματα (οδοντιατρικά υλικά). Το 

καλυπτικό επιθήλιο παρουσιάζει χαρακτήρες 
υδρωπικής εκφύλισης των κυττάρων της βασι-
κής στιβάδας και ήπια ακάνθωση.

Η θεραπεία εξαρτάται από το εάν πρόκειται 
για αντίδραση ξένου σώματος, οπότε συνιστά-
ται ουλεκτομή, ή αποτελεί μέρος συστηματικής 
κοκκιωματώδους νόσου, οπότε η θεραπεία της 
ουλίτιδας ταυτίζεται με τη θεραπεία της συστη-
ματικής νόσου.

Αποφλοιωτική ουλίτις

Η αποφλοιωτική ουλίτις δεν είναι ανεξάρτητη 
νοσολογική οντότητα, αλλά κλινικός περιγρα-
φικός όρος, αφού αποτελεί κλινική εκδήλωση 
στα ούλα κάποιας νόσου. Στο παρελθόν ως αι-
τιολογικοί παράγοντες είχαν ενοχοποιηθεί χρό-
νιος ερεθισμός, χρόνιες λοιμώξεις, ορμονικές 
διατα¬ραχές, τροφές κ.ά. Εντούτοις, ευρήματα 
των 30 τελευταίων ετών έδειξαν ότι, στις πιο 

πολλές περιπτώσεις, κάτω από την κλινική εικό-
να της αποφλοιω¬τικής ουλίτιδας υποκρύπτεται 
το πεμφιγοειδές των βλεννογόνων, ο ομαλός 
λειχήνας, η πέμφιγα, το πομφολυγώδες πεμφι-
γοειδές και άλλα χρόνια νοσήματα. Σε ανάλυ-
ση 453 ασθενών μας με τα 4 αυτά δερματικά 
νοσήματα βρέθηκε αποφλοιωτική ουλίτις στο 
63,6% των περιπτώσεων το πεμφιγοειδές των 
βλεννογόνων, 25% ομαλός λειχήνας, 18,4% 
πέμφιγα και 3,2% πομφολυγώδες πεμφιγοει-
δές. Σε λίγες, εξάλλου, περιπτώσεις μπορεί να 
υποκρύπτεται η νόσος με γραμμική εναπόθεση 
ανοσοσφαιρίνης IgA, η επίκτητη πομφο¬λυγώ-
δης επιδερμόλυση, η ψωρίαση, ο συστηματικός 
ερυθηματώδης λύκος ή ακόμη και το πολύμορ-
φο ερύθημα.

Κλινικά, η αποφλοιωτική ουλίτις χαρακτηρί-
ζεται από ερυθρότητα και οίδημα των προστο-
μιακών, κυρίως, ούλων, ελεύθερων και προσπε-
φυ¬κότων, αποκόλληση του επιθηλίου, μικρές 
πομφόλυγες, διαβρώσεις και έχει υποξεία εμφά-
νιση και χρόνια πορεία (Εικ. 4, 5). Χαρακτη-
ριστικό κλινικό σημείο είναι η αποκόλληση του 
επιθηλίου ή σχηματισμός μικρής, αιμορραγικής 
πομφόλυγας, ύστερα από τριβή με το δάκτυλο. 
Όταν κλινικά διαγιγνώσκεται αποφλοιωτική ου-
λίτις πρέπει να αναζητούμε τη νόσο που υπο-
κρύπτεται με λήψη καλού ιστορικού, κλινική 
αξιολόγηση των ενδοστοματικών και εξωστο-
ματικών βλαβών, πλήρη εργαστηριακό έλεγχο 

Τα Μυστικά του Στόματος...
Γιώργος Χ. Λάσκαρης
Στοματολόγος. Ιατρός - Οδοντίατρος 
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΥΛΙΤΙΔΕΣ:
Ένα μείζον πρόβλημα στο χώρο της Οδοντιατρικής

Με τον όρο ειδικές ουλίτιδες χαρακτηρίζουμε μια 
ετερογενή ομάδα νόσων των ούλων που δεν οφεί-
λονται αποκλειστικά στην οδοντική πλάκα (dental 
plaque) ή οδοντικό βιοϋμένιο (dental biofilm) 
όπως συμβαίνει στην κλασική ουλίτιδα και περιο-
δοντίτιδα. Τα νοσήματα της ομάδος αυτής εμφα-
νίζουν ιδιαίτερους αιτιοπαθογενετικούς, κλινικούς 
και εργαστηριακούς χαρακτήρες, και απαιτούν 
θεραπευτικές παρεμβάσεις διαφορετικές από εκεί-
νες της κλασικής ουλίτιδας. Ένα ιδιαίτερο εξάλλου 
χαρακτηριστικό είναι ότι μερικές ειδικές ουλίτιδες 

αποτελούν εκδηλώσεις στα ούλα συστηματικών 
παθήσεων (π.χ. νόσος του Crohn, σαρκοείδωση, 
στοματοπροσωπική κοκκιωμάτωση, AIDS, πέμφιγα, 
πεμφιγοειδές κ.α.) και όχι σπάνια είναι η πρώτη εκ-
δήλωση της συστηματικής νόσου. 
Γίνεται ως εκ τούτου φανερό ότι όλες αυτές οι ιδι-
αιτερότητες δημιουργούν έντονα διαγνωστικά και 
θεραπευτικά διλήμματα στον Οδοντίατρο και τον 
Περιοδοντολόγο, καθώς και υποχρεώσεις απέ-
ναντι στον ασθενή. Επιπλέον, προβάλει έντονα η 
επιτακτική ανάγκη συνεργασίας με έμπειρο ειδι-

κευμένο Στοματολόγο και συχνά με άλλες ιατρι-
κές ειδικότητες για επιτυχημένη αντιμετώπιση του 
προβλήματος. Στο πλαίσιο δε αυτής της συνεργα-
σίας αναδύεται η ευθύνη του Οδοντιάτρου, του 
Περιοδοντολόγου και ιδιαίτερα του Στοματολόγου, 
απέναντι στον ασθενή καθώς και η υποχρέωση «ια-
τρικής παιδείας και εμπειρίας» από την πλευρά της 
Οδοντιατρικής. Στο άρθρο που ακολουθεί θα ανα-
πτυχθούν τα ιδιαίτερα κλινικά και εργαστηριακά 
χαρακτηριστικά σε 6 νοσολογικές οντότητες ειδικών 
μορφών ουλίτιδας.

Εικ. 1: Πλασματοκυτταρική ουλίτις.

Πίνακας Ι 
Διαφορική Διάγνωση

Πλασματοκυτταρικής Ουλίτιδας

• Αποφλοιωτική ουλίτις

• Κοκκιωματώδης ουλίτις

•  Χρόνια ουλίτις από οδοντικό βιο-

ϋμένιο

• Γραμμοειδές ερύθημα των ούλων

• Πλασματοκύττωμα ούλων

• Ερυθηματώδης καντιντίαση

• Ερυθροπλακία

• Λευχαιμία

• Ψωρίαση στα ούλα

Εικ. 2: Κοκκιωματώδης ουλίτις εντοπισμένη σε 
έδαφος νόσου Crohn.

Εικ. 3: Κοκκιωματώδης ουλίτις γενικευμένη.

Πίνακας ΙΙ 
Διαφορική Διάγνωση

Κοκκιωματώδους Ουλίτιδας

•  Χρόνια ουλίτις από οδοντικό βιο-

ϋμένιο

•  Πλασματοκυτταρική ουλίτις

•  Εντοπισμένη αποφλοιωτική ουλίτις

•  Πλασματοκύττωμα ούλων

Εικ. 4: Αποφλοιωτική ουλίτις σε έδαφος ομαλού 
λειχήνα.

Εικ. 5: Αποφλοιωτική ουλίτις σε έδαφος πεμφι-
γοειδούς των βλεννογόνων.
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και κλινική παρακολούθηση του ασθενούς. Η 
αποφλοιωτική ουλίτις είναι πιο συχνή σε γυναί-
κες, συνήθως άνω των 40 ετών, και μπορεί να 
είναι εντοπισμένη ή γενικευμένη. Συνήθως δεν 
επηρεάζει άμεσα τους περιοδοντικούς ιστούς. 
Έμμεσα, όμως, λόγω της ευαισθησίας και του 
πόνου είναι αιτία για κακή υγιεινή των ούλων 
με συνέπεια τη δημιουργία ιδανικού υπόβαθρου 
για περιοδοντική νόσο.

Η κλινική διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει 
πολλά νοσήματα που είναι ταξινομημένα στον 
Πίνακα ΙΙΙ.

Οι εργαστηριακές εξετάσεις αποτελούν βα-
σική προϋπόθεση για τελική διάγνωση της νό-
σου που υποκρύπτεται. Η ιστολογική εξέταση 
παρουσιάζει ευρήματα ανάλογα με τη βασική 
νόσο. Ο άμεσος ανοσοφθο¬ρισμός είναι εξίσου 
απαραίτητος με ευρήματα ανάλογα της υποκεί-
μενης νόσου. Το ίδιο συμβαίνει και με τον έμ-
μεσο ανοσοφθορισμό.

Η θεραπεία είναι πολυεπίπεδη και περιλαμβά-
νει αποφυγή έντονων μηχανικών πιέσεων κατά 
την ψήκτριση των δοντιών, και καλή στοματική 
υγιεινή που αποτελεί πάγια και διαρκή προϋ-
πόθεση. Τοπική εφαρμογή κορτικοστεροειδών 
και, σε έντονες μορφές, συστηματική χορήγη-
ση. Το πλαίσιο αντιμετώπισης στηρίζεται στις 
αρχές θεραπείας της νόσου που υποκρύπτεται 
σε κάθε περίπτωση. Η συντήρηση του αποτε-
λέσματος της θεραπείας απαιτεί υψηλό επίπεδο 
στοματικής υγιεινής που είναι έργο του Περι-
οδοντολόγου και συνεχή παρακολούθηση των 
ασθενών για το φόβο υποτροπών της νόσου 
που υποκρύπτεται, που είναι έργο του Στομα-
τολόγου.

Ελκονεκρωτική ουλίτις

Η ελκονεκρωτική ουλίτις είναι οξεία επώδυ-
νη φλεγμονώδης νόσος. Παρά το γεγονός ότι 
είναι γνωστή από πολλά χρόνια, η αιτιοπαθο-
γένεια παραμένει ασαφής. Ο ρόλος όμως ανα-
ερόβιων μικροβίων, όπως η Borrelia vincentii, 
ο Bacillus fusiformis, η Prevotella intermedia, 
η Porphyromonas gingivalis και άλλων σπει-
ροχαιτών του στόματος, είναι πρωταρχικής ση-
μασίας. Προδιαθεσικοί, εξάλλου, παράγοντες 
είναι το σωματικό και ψυχικό stress, το υπερ-
βολικό κάπνισμα και η κακή στοματική υγιεινή. 
Επιπλέον, η νόσος εμφανίζεται με αυξημένη συ-
χνότητα σε ασθενείς με λοίμωξη HΙV και άλλες 
ομάδες ανοσοκατασταλμένων ασθενών.

Η ελκονεκρωτική ουλίτις είναι πιο συχνή σε 
εφήβους και νεαρούς ενηλίκους και, κλινικά, 
χαρακτηρίζεται από νέκρωση των μεσοδοντί-
ων θηλών και των παρυφών των ούλων, που 
καλύπτονται από ρυπαρό λευκό¬φαιο νεκρωτικό 
επίχρισμα (Εικ. 6, 7). 

Τα ούλα είναι ερυθρά, οιδηματώδη, πολύ 
επώδυνα, αιμορραγούν αυτόματα, ενώ υπάρ-
χει έντονη κακοσμία και σιαλόρροια. Η νόσος 

συχνά συνοδεύεται από λεμφαδενίτιδα, ήπιο 
πυρετό και καταβολή δυνάμεων. Χαρακτηριστι-
κό κλινικό εύρημα είναι η καταστροφή των με-
σοδοντίων θηλών των ούλων και η δημιουργία 
κρατήρων. 

Οι βλάβες μπορεί να είναι εντοπισμένες ή γε-
νικευμένες. Εάν η νόσος παραμείνει για πολύ 
καιρό χωρίς θεραπεία και η ιστική κατα¬στροφή 
είναι μεγάλη, εξελίσσεται σε ελκονεκρωτική πε-
ριοδοντίτιδα. Η διάγνωση στηρίζεται αποκλει-
στικά στην κλινική εικόνα.

Η κλινική διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει 
τα νοσήματα του Πίνακα IV.

Ιστολογικά παρατηρείται νεκρωτική επιφάνεια 
που καλύπτεται από μεμβράνη ινικής με πολλά 
βακτήρια. Στο χόριο παρατηρείται οξεία, πυκνή 
φλεγμονώδης αντίδραση.

Η θεραπεία στην οξεία φάση είναι η συστη-
ματική χορήγηση μετρο¬νιδαζόλης ή και άλλα 
αντιβιοτικά και, τοπικά, στοματοπλύσεις με 
φάρμακα που απελευθερώνουν οξυγόνο. Η 

ανταπόκριση στο θεραπευτικό σχήμα είναι άμε-
ση σε διάστημα 3-4 ημερών. Όταν περάσει η 
οξεία φάση γίνεται μηχανική θεραπεία της ου-
λίτιδας και συνιστάται στον ασθενή να διατηρεί 
υψηλό επίπεδο στοματικής υγιεινής.

Συνέχεια στη σελίδα 22

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). 
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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.
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Πίνακας ΙΙΙ 
Διαφορική Διάγνωση

Αποφλοιωτικής Ουλίτιδας

• Πεμφιγοειδές των βλεννογόνων

• Ομαλός λειχήνας

• Πέμφιγα

• Πομφολυγώδες πεμφιγοειδές

•  Νόσος με γραμμική εναπόθεση 

ΙgA

• Ερπητοειδής δερματίτις

•  Επίκτητη πομφολυγώδης επιδερ-

μόλυση

• Πολύμορφο ερύθημα

• Χρόνια ελκωτική στοματίτις

•  Φαρμακευτική στοματίτις και 

ουλίτις

• Ψωρίαση

• Πλασματοκυτταρική ουλίτις

• Κοκκιωματώδης ουλίτις

•  Χρόνια ουλίτις από οδοντικό βιο-

ϋμένιο

Εικ. 6: Ελκονεκρωτική ουλίτις πρώιμες βλάβες.

Εικ. 7: Ελκονεκρωτική ουλίτις γενικευμένες βλά-
βες.

Πίνακας ΙV 
Διαφορική Διάγνωση

Ελκονεκρωτικής Ουλίτιδας

•  Πρωτοπαθής ερπητική ουλοστο-

ματίτις

•  Ακοκκιοκυτταραιμία

•  Οξεία λευχαιμία

•  Ουδετεροπενία

•  Ιστιοκύτωση από κύτταρα 

Langerhans

•  Σκορβούτο
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Σπογγιωτική Υπερπλασία Ούλων*

Η σπογγιωτική υπερπλασία των ούλων, ή σπογ-
γιωτική ουλίτις ή εντοπισμένη νεανική σπογγιω-
τική ουλίτις, είναι μια σπάνια σχετικά διαταραχή 
των ούλων με ιδιαίτερους κλινικούς και ιστο-
παθολογικούς χαρακτήρες, που εμφανίζεται 
πρωτίστως σε παιδιά και εφήβους και σπάνια σε 
μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Η ακριβής αιτιο-
λογία παραμένει ασαφής με ισχυρότερη άποψη 
εκείνη της αντιδραστικής βλάβης που σχετίζε-
ται με ήπιο μηχανικό τραυματισμό ή και άλλους 
τοπικούς ερεθιστικούς παράγοντες, χωρίς τη 
συμμετοχή του οδοντικού βιοϋμένιου (dental 
biofilm). Δεν είναι εξάλλου τεκμηριωμένο ότι η 
ιστογένεση της βλάβης έχει ως αφετηρία το κα-
ταδυόμενο ή το ενδιάμεσο (junctional) επιθήλιο 
των ούλων. Εντοπί¬ζεται πιο συχνά στα πρόσθια 

προστομιακά ούλα της άνω γνάθου (85%) κα-
θώς και σε παιδιά κατά τη διάρκεια ορθοδοντι-
κής θεραπείας (10-15%).

Κλινικά, ο τύπος αυτός της ουλίτιδας εμφα-
νίζεται ως έντονα ερυθρή, σαφώς περιγεγραμ-
μένη, ελαφρώς επηρμένη, ανώδυνη πλάκα με 
ελαφρώς θηλωματώδη επιφάνεια και είναι τις 
περισσότερες φορές άμισχος (Εικ. 8). Η βλά-
βη συνήθως είναι μονήρης και σπάνια πολυεστι-

ακή, και αιμορραγεί εύκολα σε κάθε μηχανικό 
ερεθισμό. Η διάγνωση στηρίζεται σε κλινικά 
και κυρίως ιστοπαθολογικά κριτήρια.

Η κλινική διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει 
τα νοσήματα που υπάρχουν στον Πίνακα V.

Ιστοπαθολογικά τα βασικά χαρακτηριστικά 
της νόσου είναι: (α) υπερπλασία του επιθηλίου 
των ούλων με έντονη σπογγίωση (εξωκυτταρικό 
οίδημα) των κυττάρων του επιθηλίου, (β) λευ-
κοκυτταρική (ουδετεροφιλική) εξωκύττωση, και 
(γ) πολυάριθμα, διευρυμένα, τριχοειδή αγγεία. 
Ιστοχημικά το επιθήλιο της βλάβης είναι θετικό 
στο CK19 και Ρ16ΙΝΚ4Α.

Η συντηρητική χειρουργική εξαίρεση απο-
τελεί τη θεραπεία εκλογής, ενώ υπάρχει και η 
πιθανότητα υποτροπής σε ποσοστό 10-15%.

*  (Προτείνουμε ως πιο σωστή ορολογία «Σπογ-
γιωτική ουλίτις ή Σπογγιωτική υπερπλασία 
ούλων», καθώς το «εντοπισμένο-localized» και 
η «νεανική-juvenile» αφενός δεν ισχύει και 
αφετέρου δεν αποτελεί αξιόπιστη ορολογία 
για ένα νόσημα που περιγράφηκε για πρώτη 
φορά από τους Darling et al. το 2007).

Ουλίτις από Στοματική Αναπνοή

Η στοματική αναπνοή είναι συνήθως αποτέ-
λεσμα προβλημάτων στο ρινικό διάφραγμα ή 
αδενοειδών εκβλαστήσεων στο ρινοφάρυγγα 
ή συστηματικών νόσων του αναπνευστικού συ-
στήματος. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα ξη-
ροστομία που είναι ένας παράγοντας που ευνοεί 
την ανάπτυξη ουλίτιδας, η οποία παρου¬σιάζει 
ιδιαίτερους κλινικούς χαρακτήρες. Παρατηρεί-
ται σε νεαρά άτομα και εντοπίζεται ως επί το 
πλείστον στα προστομιακά ούλα των πρόσθιων 
δοντιών της άνω γνάθου, με ή χωρίς συμμετοχή 
της οδοντικής πλάκας.

Κλινικά, τα ούλα και, ιδιαίτερα, οι μεσοδόντι-
ες θηλές είναι διογκω¬μένα, καλύπτοντας μέρος 
της μύλης των δοντιών, ερυθρά, ξηρά και στιλ-
πνά (Εικ. 9).

Η θεραπεία συνίσταται σε αποκατάσταση της 
ρινικής αναπνοής, ουλεκτομή και καλή στομα-
τική υγιεινή.

Συμπερασματικά, οι ειδικές ουλίτιδες απο-
τελούν ένα συχνό, σοβαρό διαγνωστικό και 
θεραπευτικό πρόβλημα για τον Γενικό Οδοντί-
ατρο και τον Ειδικευμένο Περιοδοντολόγο που 
απαιτεί όμως τη συνεργασία και έμπειρου Στο-
ματολόγου, δεδομένου ότι συχνά υποκρύπτουν 
κάποια συ¬στηματική νόσο που δημιουργεί επι-
πλέον σοβαρά προβλήματα στον ασθενή. Η 
ομάδα αυτή, εξάλλου αποτελεί ένα ισχυρό πα-
ράδειγμα για ιατρικές γνώσεις, από την πλευρά 
του Στοματολόγου και του Περιοδοντολόγου, 
καθώς και συνεργασία με άλλες ιατρικές ειδικό-
τητες με τελικό αποδέκτη τον ασθενή.
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Εικ. 8: Σπογγιωτική υπερπλασία ούλων εντοπι-
σμένη.

Πίνακας V 
Διαφορική Διάγνωση

Σπογγιωτικής Υπερπλασίας 
Ούλων

•  Υπερπλαστική ουλίτις από οδοντι-

κό βιοϋμένιο

•  Κοκκιωματώδης ουλίτις

•  Πλασματοκυτταρική ουλίτις

•  Μονήρες πλασματοκύττωμα ού-

λων

•  Πυογόνο κοκκίωμα

•  Τριχοειδικό αιμαγγείωμα ούλων

•  Σκορβούτο

Εικ. 9: Ουλίτις από στοματική αναπνοή.

Πίνακας VΙ 
Διαφορική Διάγνωση

Ουλίτιδας από Στοματική
Αναπνοή

•  Διόγκωση των ούλων από συστη-

ματική λήψη φαρμάκων

•  Λευχαιμία

•  Βλεννοπολυσακχαριδώσεις
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Kάντε κλικ
στην ηλεκτρονική μας
διεύθυνση
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Ιστορικό 
Ασθενής, θήλυ, 41 ετών προ-
σήλθε και εξετάσθηκε στο ιδι-
ωτικό ιατρείο του Καθηγητή 
Στοματολογίας Γιώργου Λά-
σκαρη λόγω ερυθρής βλάβης 

στα προστομιακά άνω ούλα δεξιά στην περι-
οχή του πλάγιου τομέα. Η ασθενής ανέφερε 
ότι η βλάβη ήταν διάρκειας δύο μηνών, ήταν 
ανώδυνη και αιμορραγούσε μετά από ήπιο 
τραυματισμό, όπως κατά τη μάσηση των τρο-
φών και το βούρτσισμα των δοντιών. Η κλινι-
κή εξέταση έδειξε ερυθρή επηρμένη ταινιοει-
δή πλάκα διαμέτρου ενός περίπου εκατοστού 
με εντόπιση τα προστομιακά ελεύθερα ούλα 
στην περιοχή του άνω πλάγιου τομέα δεξιά. 
(Εικ.1)

Η ασθενής έχει ελεύθερο ιατρικό ιστορικό 
και δεν λαμβάνει κάποια φαρμακευτική αγω-
γή.
Ποια είναι η πιθανή κλινική διάγνωση;
•  Εντοπισμένη Νεανική Σπογγιωτική Ουλίτι-

δα 
• Πυογόνο Κοκκίωμα
• Τριχοειδικό Αιμαγγείωμα
• Θήλωμα
• Περιφερικό Γιγαντοκυτταρικό Κοκκίωμα
Θεραπεία: Έγινε χειρουργική βιοψία-εξαίρε-
ση της βλάβης υπό τοπική αναισθησία και το 
δείγμα εστάλη για ιστοπαθολογική εξέταση.
Ιστολογική Εξέταση: Ιστοπαθολογικά, το 
ιστοτεμάχιο παρουσιάζει έντονη σπογγίωση 
του καλυπτικού πλακώδους επιθηλίου, ήπια 
εστιακή ενδοθηλιακή παρουσία πολυμορ-
φοπύρηνων, ανάπτυξη λεπτών καταδύσεων 
προς το χόριο και έντονη παρουσία διευρυ-
σμένων τριχοειδών αγγείων, χωρίς κυτταρική 
δυσπλασία. Η χρώση PAS δεν κατέδειξε την 
παρουσία μυκήτων. (Εικ. 2,3)
Συμπέρασμα: Εικόνα Σπογγιωτικής Ουλίτιδας 
(Παθολογοανατομική Εξέταση: Χρήστος Κίτ-
τας Παθολογανατόμος Ομ. Καθηγητής Ιατρι-
κής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών)

Απάντηση
Το Πυογόνο Κοκκίωμα 
είναι μια συχνή, κοκκιωμα-
τώδης αντιδραστική βλάβη 
του βλεννογόνου του στόμα-
τος. Κλινικά εμφανίζεται ως 

ανώδυνο, ερυθρό ογκίδιο με λεία ή λοβωτή 
επιφάνεια με συνηθέστερη εντόπιση τα ούλα.

Το Τριχοειδικό Αιμαγγείωμα είναι μια 
αρκετά συχνή καλοήθης βλάβη που οφείλε-
ται σε ανωμαλία κατά τη διάπλαση των τριχο-
ειδών αιμοφόρων αγγείων και παρουσιάζεται 
συνήθως κατά την παιδική ή εφηβική ηλικία. 
Έχει κλινική εικόνα ασυμπτωματικής, επίπε-
δης, ερυθρής επιφάνειας στην οποία κατά 
την πίεση εξαφανίζεται το κόκκινο χρώμα και 
επανέρχεται μετά.

Το Θήλωμα είναι ένας συχνός καλοήθης 
όγκος του επιθηλίου του στόματος που οφεί-
λεται σε ιούς των θηλωμάτων του ανθρώπου 
(HPV) τύποι 6 και 11. Έχει λοβιώδη λευκή 
με λευκορόδινη επιφάνεια και στα ούλα εμ-
φανίζεται σπάνια.

Το Περιφερικό Γιγαντοκυτταρικό 
Κοκκίωμα είναι καλοήθης αντιδραστικός 
όγκος με βαθύ ερυθρό χρώμα που αιμορρα-
γεί εύκολα και εντοπίζεται αποκλειστικά στα 
ούλα.

Η ασθενής με βάση την κλινική και ιστολο-
γική εξέταση παρουσιάζει Εντοπισμένη Νεα-
νική Σπογγιωτική Ουλίτιδα.

Η Εντοπισμένη Νεανική Σπογγιωτική 
Ουλίτιδα είναι μια καλοήθης αντιδραστική 
βλάβη των ούλων με ιδιαίτερους κλινικούς και 
ιστοπαθολογικούς χαρακτήρες. Η αιτιοπαθο-
γένεση και τα επιδημιολογικά χαρακτηριστι-
κά της βλάβης δεν έχουν αποκρυσταλλωθεί. 
Πρώτοι περιέγραψαν την Εντοπισμένη Νε-
ανική Σπογγιωτική Ουλίτιδα, οι Darling και 
συνεργάτες το 2007. Με βάση τα στοιχεία 
της συγκεκριμένης μελέτης, η βλάβη συνα-
ντάται κυρίως σε καυκάσιους κατά την παιδι-
κή και εφηβική ηλικία και είναι πιο συχνή σε 
κορίτσια. Κλινικά, εμφανίζεται ως σαφώς πε-
ριγεγραμμένη ανώδυνη ερυθρή πλάκα, λεία 

ή κοκκιώδης. Συνήθως είναι μονήρης, αλλά 
έχουν περιγραφεί και περιπτώσεις με πολλα-
πλές εντοπίσεις. Η βλάβη συνήθως εντοπίζε-
ται στα ελεύθερα ούλα της άνω γνάθου προ-
στομιακά και είναι συνήθως ασυμπτωματική. 
Δεν υπάρχει σταθερή συσχέτιση με τοπικούς 
παράγοντες, όπως οδοντική πλάκα, τρυγία 
ή τραυματισμός. Ως προς την αιτιοπαθογέ-
νεση, οι Darling και συνεργάτες, πρότειναν 
ότι ο ιστός, επί του οποίου αναπτύσσεται η 
βλάβη, είναι έκτοπο καταδυόμενο επιθήλιο. 
Η άποψη αυτή βασίζεται στη συνάφεια της 
βλάβης ιστολογικά και ανοσοφαινοτυπικά με 
τον συγκεκριμένο ιστό καθώς και στην υπε-
ραντίδραση που αυτή παρουσιάζει σε αμελη-
τέους ερεθιστικούς παράγοντες. Πρόσφατα 
ανοσοϊστοχημικά ευρήματα και συγκεκριμένα 
η έκφραση κυτοκερατίνης 19 (CK19) συμβα-
δίζουν με τη θεωρία αυτή της προέλευσης 
της βλάβης από το καταδυόμενο επιθήλιο. 

Η χειρουργική εξαίρεση αποτελεί τη θε-
ραπεία εκλογής, ενώ αναφέρεται ένα υψηλό 
ποσοστό υποτροπής της τάξεως του 25%.

Η ηλικία της ασθενούς μας δεν συμβαδίζει 
με τη συνήθη ηλικία εκδήλωσης της νόσου, 
εντούτοις διαπιστώνεται, σταδιακά, ότι η συ-
γκεκριμένη νόσος εκδηλώνεται και σε μεγα-
λύτερης ηλικίας άτομα.

Με βάση πρόσφατα επιδημιολογικά δεδο-
μένα που δείχνουν ότι η βλάβη παρουσιάζε-
ται και σε ασθενείς άνω των τριάντα και ενί-
οτε έχει πολλαπλή εντόπιση, συστήνεται ως 
πιο κατάλληλη ονοματολογία Σπογγιωτική 
Ουλίτις ή Σπογγιωτική Υπερπλασία των 
Ούλων.

Με δεδομένο ότι η νόσος δεν παρουσιάζει 
κλινικά χαρακτηριστικά συμβατά με ουλίτιδα, 
θεωρούμε ότι ο πιο δόκιμος όρος είναι ο όρος 
Σπογγιωτική Υπερπλασία των Ούλων.
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H στήλη της

Σύνδρομο Rett

Επιπολασμός – Αιτιολογία

Ο επιπολασμός της νόσου κυμαίνεται πλέ-
ον του 1:10.000 θήλεα (1:10.000 έως 
1:15.000 θήλεα), ενώ η συχνότητα στο 
γενικό πληθυσμό εκτιμάται σε περίπου 
1/30.000. Ιδιαίτερα σπάνια συναντάται 
στους άρρενες στους οποίους θεωρείται θα-
νατηφόρος νόσος.

Αποτελεί μία κυρίαρχη μετάλλαξη συνδε-
δεμένη με το χρωμόσωμα Χ. Τα άτομα με 
το σύνδρομο εμφανίζουν μια μεταβολή ή 
ελάττωμα στο γονίδιο methyl CpG binding 
protein 2 (MECP2) του X χρωμοσώματος 
στη θέση Xq28. Το γονίδιο αυτό είναι υπεύ-
θυνο για την παραγωγή της μεθυλιωμένης 
πρωτεΐνης της CpG-2 συνδετικής πρωτεΐνης. 
Το λεύκωμα αυτό συνδέεται με μεθυλιωμένο 
DNA και αναστέλλει τη μεταγραφή. 

Το παθολογικό γονίδιο δεν παράγει υγιή 
CpG-2 πρωτεΐνη με αποτέλεσμα τη διαταρα-
χή στη μεταγραφή του DNA και παραγωγή 
λευκωμάτων στο νευρικό κύτταρο. Το γονί-
διο λειτουργεί και ως διακόπτης που επάγει 
ή αναστέλλει τη λειτουργία άλλων γονιδίων. 
Συνεπώς το MECP2 γονίδιο έχει κεντρικό 
ρόλο στη διαφοροποίηση, αύξηση και φυσιο-
λογική λειτουργία του νευρικού συστήματος. 
Η βαρύτητα των συμπτωμάτων σχετίζεται με 
το ποσοστό των κυττάρων που λειτουργούν 
με το παθολογικό γονίδιο. 

Παρόλα αυτά, δεν γνωρίζουμε ακριβώς 
την αιτιολογία του συνδρόμου. Οι ερευνητές 
έχουν περιγράψει αρκετές παραλλαγές ή άτυ-
πες μορφές του συνδρόμου Rett, οι οποίες 
μπορεί να είναι ήπιες ή πιο σοβαρές από την 
κλασική μορφή. Είναι σημαντικό να υπο-
γραμμιστεί ότι το σύνδρομο Rett συμβαίνει 
με ή και χωρίς μεταλλάξεις στο MECP2. Το 
σύνδρομο Rett αποτελεί μέρος ενός φάσμα-
τος διαταραχών με την ίδια γενετική αιτία. 
Άλλες διαταραχές στο φάσμα περιλαμβάνουν 
σύνδρομο ΡΡΜ-Χ, σύνδρομο επανάληψης 
MECP2 και σοβαρή νεογνική εγκεφαλοπά-
θεια σχετιζόμενη με MECP2.

Διάγνωση – 
Κλινικά χαρακτηριστικά

Η διάγνωση του τυπικού συνδρόμου Rett 
δεν βασίζεται μόνο στις μεταλλάξεις του γο-
νιδίου MECP2, γιατί μπορεί αυτές να παρα-
τηρηθούν και σε άλλες καταστάσεις, όπως ο 
αυτισμός, για παράδειγμα. Η διάγνωσή του 
εξακολουθεί να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό 
σε κλινικά κριτήρια.

Ο γενετικός έλεγχος μπορεί να βοηθήσει 
να επιβεβαιωθεί η διάγνωση στο 70-80% των 
ατόμων με υποψία συνδρόμου Rett. Είναι πι-
θανό η γενετική εξέταση να βοηθήσει στην 
πρόβλεψη της σοβαρότητας της κατάστασης.

Έχουν προταθεί μία σειρά κλινικών εκδη-
λώσεων που συνεπικουρούν στη διάγνωση 
του συνδρόμου τα οποία έχουν επαναπροσ-
διοριστεί αρκετές φορές. Το 2001 η Ευρω-
παϊκή Παιδιατρική Νευρολογική Εταιρεία 
προσδιόρισε τα διαγνωστικά κριτήρια για 
το σύνδρομο Rett. Μεταγενέστερες μελέτες 
διευκρίνισαν και απλοποίησαν τα κλινικά 
κριτήρια που απαιτούνται για τη διάγνωση 
κλασικών και άτυπων Rett και καθόρισαν κα-
τευθυντήριες γραμμές για τη διάγνωση και τη 
μοριακή αξιολόγηση συγκεκριμένων παραλ-
λαγών.

Τυπικά συμπτώματα του συνδρόμου Rett: 
Τα άτομα που φέρουν το σύνδρομο έχουν 
φυσιολογική προγεννητική και περιγεννητι-
κή περίοδο για τους πρώτους έξι μήνες της 
ζωής τους. Στη συνέχεια και μέχρι περίπου 
το τέλος του πρώτου έτους διανύουν μία πε-
ρίοδο αδράνειας στην ανάπτυξη. Ακολουθεί 
αναπτυξιακή υποχώρηση, επιβράδυνση της 
αύξησης της κεφαλής στην πλειοψηφία, 
απώλεια κινητικών και επικοινωνιακών δε-
ξιοτήτων μεταξύ εννέα και τριάντα μηνών. 
Καθίσταται εμφανής η σοβαρή ψυχοκινητική 
καθυστέρηση, η απόκτηση στερεοτυπικών 
κινήσεων των χεριών (όπως σφίξιμο, χειρο-
κροτήματα, κινήσεις πλυσίματος ή φέρνοντας 
τα χέρια στο στόμα). Επίσης δυσπραξία ή 

αδυναμία μετακίνησης, καθώς και κοινωνική 
απόσυρση, προβλήματα στην επικοινωνία και 
νοητική αναπηρία, μεταξύ του ενός και των 
τεσσάρων ετών. 

Πρόσθετα κλινικά χαρακτηριστικά τα 
οποία δεν αποτελούν υποχρεωτικά κλινικά 
κριτήρια του συνδρόμου Rett περιλαμβά-
νουν: Αναπνευστική δυσλειτουργία (άπνοια, 
υπεραερισμό, αιφνίδια αποβολή του αέρα και 
του σάλιου, αεροφαγία), βρουξισμό, επιληπτι-
κές κρίσεις (πάνω από το 50%), μη φυσιολο-
γικό ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, διαταραχές 
στον ύπνο από την παιδική ηλικία, δυστονία, 
περιφερικές αγγειοκινητικές διαταραχές, κύ-
φωση/σκολίωση, μικρά ατροφικά και κρύα 
πόδια, καθώς και μικρά, λεπτά χέρια.

Πρόγνωση – θεραπεία

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία τα άτομα με 
σύνδρομο Rett, μπορούν να ζήσουν μέχρι τη 
μέση ηλικία (40-50 έτη). Δεν υπάρχει θερα-
πεία για το σύνδρομο Rett. Αυτή επικεντρώ-
νεται στα συμπτώματα της διαταραχής, μαζί 
με την υποστηρικτική φροντίδα. Η διεπιστη-
μονική προσέγγιση είναι επιβεβλημένη με 
στόχο την αναχαίτιση της επιδείνωσης των 
συμπτωμάτων. 

Ένα θεραπευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 

ανάλογα με τη συμπτωματολογία: Φαρμα-
κευτική αγωγή (για τα αναπνευστικά προ-
βλήματα, έλεγχο επιληπτικών κρίσεων κ.α.), 
χειρουργεία για τη βελτίωση ορθοπαιδικών 
προβλημάτων κ.α., πρόγραμμα φυσικοθερα-
πείας, εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, ειδικά 
προγράμματα εκπαίδευσης.

Στοματογναθικές εκδηλώσεις 

Οι στοματογναθικές εκδηλώσεις που έχουν 
παρατηρηθεί στο σύνδρομο Rett πιθανώς να 
μην αφορούν αποκλειστικά στο σύνδρομο, 
δεδομένου ότι μπορούν να παρατηρηθούν 
και σε άλλες ασθένειες ή να είναι αποτέλεσμα 
της φαρμακευτικής αγωγής που λαμβάνουν. 
Ορισμένες όμως στοματικές εκδηλώσεις εμ-
φανίζονται με μεγάλη συχνότητα στο σύν-
δρομο Rett. 

Όπως προκύπτει από την ανασκόπηση 
της βιβλιογραφίας ο βρουξισμός είναι η πιο 
συχνά περιγραφόμενη στοματική εκδήλωση 
σε ποσοστό που κυμαίνεται από 26-97%. 
Αυτό έχει ως συνέπεια τη μεγάλη αποτριβή 
των δοντιών. Καταγράφονται μεγάλα ποσο-
στά εμφάνισης ορθοδοντικών προβλημάτων, 
υψηλή υπερώα, πρόσθια ανεωγμένη δήξη και 
εξώθηση της γλώσσας, πιθανόν λόγω των 
έξεων δήξεως και θηλασμού των δακτύλων 
τους. Τα προβλήματα αυτά συμβάλλουν στην 
επιδείνωση του βρουξισμού, η δε αντιμετώπι-
σή του σε αυτή την κατηγορία των ασθενών 
είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Τα άτομα με σύν-
δρομο Rett έχουν έντονη σιελόρροια, στομα-
τική αναπνοή, δυσφαγία και αυξημένο κίνδυ-
νο εισροφήσεων. Ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά 
καταγράφονται σε νόσους του περιοδοντίου, 
σε αντίθεση με τα ποσοστά τερηδονικών 
βλαβών που είναι μικρά. Άλλες εκδηλώσεις 
που σχετίζονται με τη χορηγούμενη φαρμα-
κευτική αγωγή είναι η ξηροστομία, η στοματί-
τιδα, η γλωσσίτιδα, το πολύμορφο ερύθημα, 
η σιελόρροια, η δυσγευσία. 

Οδοντοστοματολογική αξιολόγηση – 
Θεραπεία

Περιορισμένες μελέτες αναφέρονται στις 
στοματικές εκδηλώσεις του συνδρόμου Rett 
και δεν προτείνονται συγκεκριμένες συστά-
σεις για την καθοδήγηση της συμπεριφοράς 
των ασθενών με σύνδρομο Rett κατά την 
οδοντιατρική τους εξέταση. Οι οδοντοστο-
ματολογικές εκδηλώσεις είναι δύσκολο να 
αξιολογηθούν σε ασθενείς με Rett, εκτός εάν 
είναι εμφανείς κατά τη διάρκεια του κλινικού 
ελέγχου. Η δυσκολία αυτή οφείλεται στο έλ-
λειμμα συνεργασίας και δυνατότητας αξιολό-
γησης του πόνου.

Η χρήση στοματοδιαστολέων περιγράφε-
ται ευρέως στη βιβλιογραφία προκειμένου να 
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Γενική Γραμματέας Ελληνικής 
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Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας 
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Το σύνδρομο Rett (RΤΤ) είναι μία φυλοσύνδετη επικρατούσα νευροαναπτυξιακή διαταραχή και αποτελεί
τη δεύτερη αιτία νοητικής υστέρησης στα θήλεα μετά το σύνδρομο Down.

Η πρώτη περιγραφή του συνδρόμου έγινε από τον Αυστριακό νευρολόγο Andreas Rett το 1966. 

Ο βρουξισμός είναι η πλέον συνήθης

στοματική εκδήλωση

του συνδρόμου Rett, επίσης τα ορθοδοντικά

προβλήματα και οι νόσοι

του περιοδοντίου. 
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επιτευχθεί η σταθερότητα της διάνοιξης του 
στόματος του ασθενούς, τόσο κατά τη διάρ-
κεια του κλινικού ελέγχου όσο και κατά τη 
διάρκεια της θεραπείας. Για τον έλεγχο της 
συμπεριφοράς έχουν περιγραφεί από ορισμέ-
νους μελετητές τεχνικές που χρησιμοποιού-
νται σε άτομα που πάσχουν από αυτισμό. Ο 
θεράπων ιατρός οφείλει να λαμβάνει υπόψη 
τις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενούς και να 
προσαρμόζει αναλόγως το σχέδιο αντιμετώ-
πισης και θεραπείας. Το έλλειμμα επικοινωνί-
ας και η σημαντική νοητική υστέρηση αυτών 
περιορίζει τις συνήθεις στρατηγικές αντιμε-
τώπισης. Κάποιοι συγγραφείς αναφέρουν τη 
μέθοδο της καταστολής (ελαφρά ή μέτρια) ως 
μία χρήσιμη επιλογή προκειμένου να αντιμε-
τωπιστούν οδοντιατρικά οι ασθενείς με σύν-
δρομο Rett. Σε άλλες μελέτες αναφέρεται η 
χρήση γενικής αναισθησίας, λόγω του ιατρι-
κού κινδύνου και του ελλείμματος συνεργασί-
ας του ασθενούς προκειμένου να επιτευχθεί 
η ορθή οδοντιατρική θεραπεία.

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία δεν φαίνεται 
να υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα θε-
ραπευτικής αντιμετώπισης ασθενών με σύν-
δρομο Rett. Συνεπώς, οι προσπάθειές μας θα 
πρέπει να επικεντρωθούν στην έγκαιρη διά-
γνωση και θεραπεία. Πρωτίστως όμως στην 
εφαρμογή στρατηγικών πρόληψης που θεω-
ρούνται ζωτικής σημασίας για τη διαχείριση 
αυτών των ασθενών. 

Συμπεράσματα

Ο βρουξισμός είναι η πλέον συνήθης στομα-
τική εκδήλωση του συνδρόμου Rett, επίσης 
τα ορθοδοντικά προβλήματα και οι νόσοι του 
περιοδοντίου. Η χορηγούμενη φαρμακευτική 
αγωγή μπορεί να συμβάλει στην εμφάνιση 
των οδοντοστοματολογικών εκδηλώσεων του 
συνδρόμου Rett. 

Προκειμένου να επιτευχθεί μία ολοκληρω-
μένη οδοντιατρική περίθαλψη σε ασθενείς με 
σύνδρομο Rett κρίνεται απαραίτητη η συνα-
ξιολόγηση του ιατρικού ιστορικού, των θερα-
πευτικών αναγκών και του βαθμού συνεργα-
σίας του ασθενούς.

Ο οδοντίατρος, έχοντας γνώση των κλινι-
κών χαρακτηριστικών και των οδοντογναθι-
κών εκδηλώσεων του συνδρόμου Rett, αφε-
νός μεν μπορεί να συμβάλλει στη διάγνωση 
της νόσου, αφετέρου δε να αντιμετωπίζει 
αυτούς τους ασθενείς με αποτελεσματικότητα 
και ασφάλεια. 
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αυτούς τους ασθενείς με αποτελεσματικότητα 

και ασφάλεια. 

~
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ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ
H στήλη της

Ο κίνδυνος ανάπτυξης Οστεοακτινονέκρωσης των γνάθων από οδοντικές 
εξαγωγές σε ασθενείς με καρκίνο Κεφαλής και Τραχήλου

που έχουν υποβληθεί σε Ακτινοθεραπεία

Οστεοακτινονέκρωση
 των γνάθων

Η οστεοακτινονέκρωση των γνάθων (ORL) 
χαρακτηρίζεται από επιμένουσα έλκωση του 
στοματικού βλεννογόνου με αποκάλυψη του 
οστού της γνάθου μετά την ακτινοβόλησή 
του, με αδυναμία επούλωσης για χρονική 
περίοδο από 3 έως 6 μήνες και σε απουσία 
τοπικής νεοπλασματικής νόσου. 

Στη βιβλιογραφία δεν αναφέρονται αυστη-
ρώς καθορισμένα διαγνωστικά κριτήρια για 
τον ορισμό της οστεοακτινονέκρωσης, παρά 
μόνο από κοινού αποδεκτά κλινικά συμπτώ-
ματα. 

Η οστεοακτινονέκρωση στις γνάθους 
μπορεί να εκδηλωθεί αυτόματα ή μετά από 
τραύμα. Στη στοματογναθοπροσωπική χώρα 
οι ασθενείς με οστεοακτινονέκρωση εμφα-
νίζουν χρόνια έκθεση νεκρωτικού οστού, 
νέκρωση του βλεννογόνου, ελκώσεις, πόνο 

που εμμένει, οίδημα, τρισμό, συρίγγια, πα-
ραισθησία, αναισθησία ή και παθολογικά κα-
τάγματα.

Οι γενικοί παράγοντες κινδύνου στην εμ-
φάνιση οστεοακτινονέκρωσης αφορούν, την 
κύρια περιοχή εντόπισης του όγκου, την 
εγγύτητα του όγκου στο οστό, το είδος της 
θεραπείας και τη δόση της ακτινοβολίας. 
Επιπλέον, η ηλικία, το φύλο, η γενική υγεία, 
διατροφικοί παράγοντες, το κάπνισμα και το 
αλκοόλ μπορεί να επηρεάσουν την εκδήλω-
σή της. 

Κύριοι τοπικοί αιτιολογικοί παράγοντες για 
την εμφάνιση της ORN στις γνάθους, θεω-
ρούνται οι βιοψίες οστών, οι χειρουργικές 
επεμβάσεις, το τραύμα από κινητές προσθετι-
κές εργασίες, η περιοδοντική νόσος, η τοπο-
θέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων και κυρίως 
οι εξαγωγές δοντιών πριν και μετά την ακτι-
νοθεραπεία. 

Οδοντικές εξαγωγές
και ακτινοθεραπεία

Οι οδοντικές εξαγωγές θεωρούνται ως ο 
κυριότερος παράγοντας κινδύνου της Οστε-
οακτινονέκρωσης των γνάθων. Το ποσοστό 
εμφάνισης της οστεοακτινονέκρωσης μετά 
από οδοντικές εξαγωγές σε ογκολογικούς 
ασθενείς με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου 
που είχαν υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία ανα-
φέρεται στη βιβλιογραφία στο 7%. 

Αν και οι ακτινοβολημένοι ιστοί είναι 
ιστοί με χαμηλή επανορθωτική ικανότητα 
και αποτελούν προδιαθεσικό παράγοντα για 
την οστεοακτινονέκρωση, στη διεθνή βιβλι-
ογραφία υπάρχουν αντικρουόμενες μελέτες 
για την εμφάνιση της επιπλοκής σε σχέση με 
εξαγωγές που πραγματοποιήθηκαν πριν και 
μετά την ακτινοθεραπεία. 

Οι περισσότεροι συγγραφείς αναφέρουν 
μεγαλύτερα ποσοστά εμφάνισης οστεοακτι-

νονέκρωσης όταν οι εξαγωγές των δοντιών 
πραγματοποιούνται μετά την ακτινοθεραπεία.

Οδοντικές εξαγωγές πριν από
την έναρξη της ακτινοθεραπείας

 
Ιδιαίτερης σημασίας, όπως επισημαίνεται στη 
βιβλιογραφία, είναι η προετοιμασία του στό-
ματος, που περιλαμβάνει λεπτομερή κλινική 
και ακτινογραφική εξέταση καθώς και την 
αποκατάσταση της στοματικής υγείας, πριν 
από την έναρξη της ακτινοθεραπείας γιατί 
έχει σαν αποτέλεσμα την ελάττωση των πο-
σοστών ανάπτυξης της οστεοακτινονέκρω-
σης.

Όταν στο πεδίο ακτινοβόλησης περιλαμ-
βάνεται η κροταφογναθική διάρθρωση οι 
μασητήρες και οι πτερυγοειδείς μύες, συχνά 
αναπτύσσεται μυϊκός σπασμός, τρισμός και 
δυσλειτουργία στην κίνηση της κάτω γνάθου. 
Η ίνωση, η απώλεια ελαστικότητας του στο-

Εμμανουήλ Βάρδας 
Επίκ. Καθηγητής Στοματολογίας 
και Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής 
Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος 
του Δ.Σ. της ΕΟΕ

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Επιμόρφωσης στα 

ΟΔΟΝΤΙΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ 2022
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συναδέλφους 
που επιθυμούν να ασχοληθούν σοβαρά με την 
Εμφυτευματολογία και αναζητούν σύγχρονη, 
ουσιαστική και άμεσα αξιοποιήσιμη επιμόρφω-
ση βασισμένη σε δομημένη εκπαιδευτική μεθο-
δολογία.
Συνολικά 26 ημέρες εκπαίδευσης που περιλαμ-
βάνουν:
•  ισχυρή θεωρητική εκπαίδευση με κλινικό προ-

σανατολισμό, 
•  επιδείξεις και εφαρμογή της γνώσης με περισ-

σότερες από 15 πρακτικές ασκήσεις (hands-
on).

•  κλινική άσκηση επί ασθενών (διάγνωση, σχε-
διασμός θεραπείας, χειρουργικό και προσθε-
τικό σκέλος της θεραπείας) στον πρόσφατα 
πλήρως ανακαινισμένο και εξοπλισμένο με 
καινούργια οδοντιατρικά μηχανήματα κλινικό 
χώρο της Ε.Ο.Ε. με την καθοδήγηση και υπό 
την επίβλεψη εξειδικευμένων εκπαιδευτών με 
βαθιά γνώση και εμπειρία στην Εμφυτευματο-
λογία

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο και αναγνωρι-
σμένο από την Γερμανική Εταιρεία Στοματικής 
Εμφυτευματολογίας (Deutsche Gesellschaft für 
Orale Implantologie - DGOI).
Επιπλέον:
•  Εξατομικευμένη διδασκαλία και εκπαίδευση
•  Παροχή συμβουλών και καθοδήγησης (mento-

ring) προς τους συμμετέχοντες από τους εκ-
παιδευτές του προγράμματος μέχρι και 6 μή-
νες μετά την ολοκλήρωσή του. 

•  Εκπαίδευση τόσο στη συμβατική όσο και στην 
ψηφιακή μέθοδο σχεδιασμού και εκτέλεσης 
της θεραπείας.

•  Καταξιωμένοι Έλληνες εκπαιδευτές

•  Μοριοδότηση από το Ινστιτούτο Επιστημονι-
κών Θεμάτων (ΙΕΘΕ) της Ελληνικής Οδοντια-
τρικής Ομοσπονδίας.

•  Προσιτό κόστος συμμετοχής
•  Σημαντικές προσφορές στην αγορά υλικών 

και εξοπλισμού 
•  Πιστοποιημένο και απόλυτα ασφαλές περι-

βάλλον εκπαίδευσης και κλινικής άσκησης με 
βάση τις υγειονομικές απαιτήσεις. 

•  Εκπαιδευτικό υλικό (κλινικά άρθρα και βιβλιο-
γραφικές ανασκοπήσεις δημοσιευμένες στην 
Οδοντοστοματολογική Πρόοδο καθώς και 
PDF θεωρητικών διαφανειών σεμιναρίων)

•  Δωρεάν συνδρομή για ένα έτος στο επιστημο-
νικό περιοδικό «Οδοντοστοματολογική Πρόο-
δος»

•  Δωρεάν μία ετήσια συνδρομή μέλους της 
DGOI

•  Πιστοποιητικό

Έναρξη του νέου προγράμματος: 
Φεβρουάριος 2022.
Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων. 
Οι προεγγραφές έχουν αρχίσει!
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Ανδριτσάκης Π. 
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Γκρούς Α.

Γούμενος Γ.

Δαμουλής Π.

Διαμάντης Ι.

Ιατρίδης Φ.

Καλλής Α.

Καλύβας Δ.

Καρούσης Ι.

Κορομάντζος Π.

Λαγού Α.

Μακρής Ν.

Μάρκου Ν.

Μάστορης Μ.

Ξηροπαΐδης Α

Πανταζής Ν.

Παπαϊωάννου Β.

Παπαϊωάννου Κ.

Παράσχης Α.

Πεπελάση Ε. 

Ποδαρόπουλος Λ.

Ράπτης Ν.

Σαραφιανού Α.

Σέργης Κ.

Σιλβέστρος Σ.

Σπανού Α.

Σταυρόπουλος Δ.

Τζέρμπος Φ.

Τράκας Θ.

Τριποδάκης Α.-Π.

Τσιχλάκης Κ.

Φακίτσας Ι.

Φουρμούζης Ι.

Συντονιστής προγράμματος:

Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου (Περιοδοντολόγος)

Συντονιστής χειρουργικής κλινικής άσκησης: 

Ιωάννης Διαμάντης (Χειρουργός Στόματος)

Συντονιστής προσθετικής κλινικής άσκησης: 
Θεόδωρος Τράκας (Προσθετολόγος)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τηλ.: 210 7780671, 210 7716671
www.proodoseoe.gr, e-mail: eoe@otenet.gr

Προσωρινός 
κατάλογος 
επιβεβαιωμένων 
διδασκόντων/
εκπαιδευτών 
(αλφαβητικά):

Τι δήλωσαν για το Πρόγραμμα του 2021 
οι συμμετέχοντες συνάδελφοι:
«Θεωρώ ότι το πρόγραμμα ανταποκρίνεται επαρκώς 
στις απαιτήσεις της εκπαίδευσής μας» (Κ.Β.)

«Ένα υπέροχο ταξίδι στη γνώση. Ευχαριστώ» 
(ανώνυμος/η)

«Η θεματολογία ήταν πλήρης» (Α.Π.)

«Δεν έχω να προσθέσω κάτι, ήταν όλο το πρόγραμμα 
πλήρες και επιστημονικά καταρτισμένο με εξαιρετικούς 
οργανωτές! ΜΠΡΑΒΟ!» (Κ.Σ.)

«Το πρόγραμμα καλύπτει μία μεγάλη θεματολογία 
με τους εκπαιδευτές να έχουν την καλοσύνη να είναι 
πλήρως επεξηγηματικοί» (Β.Ε.)
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ματικού βλεννογόνου και οι δυσλειτουργίες 
της κροταφογναθικής διάρθρωσης οδηγούν 
σε δυσκολία στη μάσηση, στην αδυναμία 
άσκησης στοματικής υγιεινής αλλά και στη 
δυσκολία πραγματοποίησης οδοντικών εξα-
γωγών. 

Για τους λόγους αυτούς, στα πλαίσια της 
προετοιμασίας του στόματος, που θα πρέπει 
να γίνεται σε συνεργασία με τον ογκολόγο και 
τον ακτινοθεραπευτή που παρακολουθούν 
τον ασθενή, οδοντικές εξαγωγές θα πρέπει 
να πραγματοποιούνται πριν την έναρξη της 
ακτινοθεραπείας. Η γενική κατάσταση της 
υγείας του ασθενούς, η πρόγνωση των δο-
ντιών, η γνώση της δόσης της ακτινοβολίας, 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην από-
φαση για το ποια δόντια πρέπει να εξαχθούν.

Οι Hancock P. et al. το 2003 και οι , Ben-
David et al. το 2007 πρότειναν ότι θα πρέπει 
να εξάγονται:
• δόντια με βαθιές τερηδόνες που δεν μπο-
ρούν να αποκατασταθούν
• δόντια με υποουλικές τερηδόνες
• Δόντια με ενεργό περιακρορριζική φλεγμο-
νή, η με χρόνια περιακρορριζική φλεγμονή 
• Δόντια που βρίσκονται στο πεδίο της ακτι-
νοβόλησης και έχουν περιοδοντικό θύλακο 
πάνω από 5 mm - 6 mm
• Δόντια που βρίσκονται στο πεδίο της ακτι-
νοβόλησης και η δόση της ακτινοβολίας 
υπερβαίνει τα 60 Gy 
• Δόντια με έλλειψη ανταγωνιστή
• Ημιέγλειστα δόντια με περιστεφανίτιδα

Η δόση της ακτινοβολίας αποτελεί ένα 
άλλο σημαντικό παράγοντα για τη λήψη της 
απόφασης. Οι ασθενείς οι οποίοι θα λάβουν 
δόσεις που υπερβαίνουν τα 50-60 Gy εμφα-
νίζουν Οστεοακτινονέκρωση των γνάθων σε 
μεγαλύτερο ποσοστό.

 Σημαντικό ρόλο στην απόφαση της εξαγω-
γής ενός δοντιού κατέχει η θέση του. Δόντια 
ευρισκόμενα εκτός ακτινοβολούμενης περιο-
χής δεν αποτελούν παράγοντα κινδύνου για 
την ανάπτυξη οστεοακτινονέκρωσης.

 Ιδιαίτερης σημασίας είναι το χρονικό διά-
στημα που μεσολαβεί από τις εξαγωγές έως 
την έναρξη της ακτινοθεραπείας. Το χρονικό 
αυτό διάστημα θα πρέπει να είναι τουλάχι-
στον τρείς βδομάδες με ένα μήνα πριν την 
έναρξη της ακτινοβόλησης και με τη σύμφω-
νη γνώμη του Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγου 
του.

Οδοντικές εξαγωγές κατά
τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας

 
Κατά τη διάρκεια της ακτινοθεραπευτικής 
ακτινοβόλησης οι οδοντικές εξαγωγές θα 
πρέπει να αποφεύγονται.

 
Οδοντικές εξαγωγές μετά το πέρας 

της ακτινοθεραπείας
 

Για την επούλωση του τραύματος που οφεί-
λεται σε χειρουργική διαδικασία απαιτούνται 
συνθέσεις πρωτεϊνών που επιτυγχάνονται 
μέσω διεργασιών που μετέχουν κυτταρικά και 
αγγειακά στοιχεία. Οι ιοντίζουσες ακτινοβο-
λίες προκαλούν αμετάκλητες κυτταρικές και 
αγγειακές βλάβες με αποτέλεσμα την υποξία, 
την κυτταροτοξικότητα και τη μείωση της αγ-
γειοβρίθειας των ιστών. 

Το γεγονός αυτό μπορεί να επηρεάσει δρα-
στικά την επουλωτική διεργασία μετά από 
την εξαγωγή ενός δοντιού, για αυτό και σε 
ακτινοβολημένους ασθενείς όπως αναφέρε-
ται στη βιβλιογραφία συστήνεται από τους 
περισσότερους ερευνητές ότι η εξαγωγή θα 
πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν πιο ατραυ-
ματικά. 

Ο όρος ατραυματική εξαγωγή αναφέρεται 
στην προσπάθεια πραγματοποίησης της εξα-
γωγής με τη μικρότερη δυνατή κάκωση στο 

βλεννογονοπεριόστεο και το ελαχιστότερο 
δυνατόν τραύμα στο οστό.

Η ατραυματική εξαγωγή, η φατνιοπλαστική 
με συντηρητικούς κρημνούς σε περιπτώσεις 
χειρουργικής εξαγωγής ώστε να μικρύνει η 
πιθανότητα τραυματισμού από τη παραμονή 
οστικών ακίδων, η αποφυγή χρήσης τοπι-
κού αναισθητικού με αγγειοσυσπαστκό, η 
χορήγηση πλάσματος εμπλουτισμένου σε 
αυξητικούς παράγοντες, η χορήγηση πεντο-
ξυφυλλίνης σε συνδυασμό με βιταμίνη E και 
η αφαίρεση μικρού αριθμού δοντιών ανά συ-
νεδρία, η θεραπεία με υπερβαρικό οξυγόνο 
αναφέρεται ότι μειώνουν τις μετεγχειρητικές 
επιπλοκές και σχετίζονται με χαμηλότερα πο-
σοστά εμφάνισης οστεοακτινονέκρωσης. 

Η χορήγηση αντιβιοτικής αγωγής πριν και 
μετά τις εξαγωγές δοντιών που σχετίζονται με 
την ακτινοθεραπεία, σε ασθενείς με κακοή-
θεια κεφαλής και τραχήλου για την πρόληψη 

ανάπτυξης οστεοακτινονέκρωσης, συστήνε-
ται από πολλούς ερευνητές στη βιβλιογραφία. 
Οι συγγραφείς όμως αναφέρονται στην ανά-
γκη χρήσης αντιβιοτικών, χωρίς να παραθέ-
τουν λεπτομέρειες που να αφορούν το είδος, 
τη δοσολογία και το χρόνο χορήγησης και 
χωρίς να προτείνεται από κοινού αποδεκτό 
σχήμα.

Τα προληπτικά αυτά μέτρα δεν τεκμηριώ-
νονται μεμονωμένα στη βιβλιογραφία στηρί-
ζονται σε κλινικές παρατηρήσεις και απαιτού-
νται αξιόπιστες ερευνητικές μελέτες που να 
αξιολογούν την αποτελεσματικότητα τους.
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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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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:

ΤΖΩΡΤΖ 12, ΑΘΗΝΑ 106-77, τηλ.: 210 3830432, 210 3837334
e-mail: mavraid@otenet.gr, www.mavraidopoulos.gr, www.dentsplysirona.com   
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Οι σταθμοί στη διαδρομή του το EuroPerio 
είναι κάμποσοι και καθοριστικοί. Το συνέ-
δριο ξεκίνησε για πρώτη φορά το 1994 στο 
Παρίσι, Γαλλία (EuroPerio 1), το 1997 στη 
Φλωρεντία, Ιταλία (EuroPerio 2), το 2000 
στη Γενεύη, Ελβετία (EuroPerio 3), το 2003 
στο Βερολίνο, Γερμανία ((EuroPerio 4), το 
2006 στη Μαδρίτη, Ισπανία (EuroPerio 
5), το 2009 στη Στοκχόλμη, Σουηδία 
(EuroPerio 6), το 2012 στη Βιέννη, Αυστρία 
(EuroPerio 7), το 2015 στο Λονδίνο, Ηνω-
μενο Βασίλειο (EuroPerio 8) και το 2018 
στο Άμστερνταμ, Ολλανδία (EuroPerio 9).

Η αποδοχή του EuroPerio από το οδοντι-
ατρικό κοινό ήταν καθολική και η συμμετοχή 
με τα χρόνια παρουσιάζει εκθετική αύξηση 
με αριθμούς που ζαλίζουν. Στη Βιέννη χα-
ρακτηριστικά οι συμμετέχοντες ήταν κάτι πε-
ρισσότερο από 7.800, στο Λονδίνο ακόμα 
περισσότεροι και στο Άμστερνταμ περισσό-
τερο από 10.000. Η άνοδος σε τετραψήφια 
νούμερα όσο αφορά τη συμμετοχή τράβηξε 
τα βλέμματα ηχηρών χορηγών, οπότε απο-
δεδειγμένα η επιτυχία του EuroPerio με τα 
χρόνια να γιγαντώνεται.

Είναι μεγάλη η τιμή και η χαρά μας να 
ξέρουμε ότι πρόεδρος της οργανωτικής επι-
τροπής για το Europerio 10 είναι Έλληνας 
και συγκεκριμένα ο καθηγητής Φοίβος Μα-
διανός. Ο καθηγητής έχει με την υπόλοιπη 
οργανωτική επιτροπή αλλεπάλληλες συνα-
ντήσεις, ώστε το συνέδριο κάτω από τις πα-
ρούσες δύσκολες συνθήκες επί COVID-19 
να στεφθεί με απόλυτη επιτυχία.

Η παρουσία Ελλήνων οδοντιάτρων στο 
EuroPerio 10 είναι μια μοναδική ευκαιρία 
και εμπειρία γιατί:
Ι)  Θα παρουσιαστούν μέσα από ένα πολύ 

πλούσιο και εμπεριστατωμένο επιστημο-
νικό πρόγραμμα θεραπευτικά πρωτόκολλα 
και τεχνολογία αιχμής με ζωντανά χει-
ρουργεία και παρουσιάσεις και με περισ-
σότερους από 120 ειδικούς στο χώρο.

ΙΙ)  Η έκθεση των πιο πρόσφατων τεχνολο-
γικά υλικών από τις αντίστοιχες εταιρείες 
θα είναι πρωτόγνωρα μεγάλη και θα προ-
σελκύσει τα βλέμματα όλων των κλινικών.

ΙΙΙ)  Η Κοπεγχάγη μπορεί να γίνει πόλος έλ-
ξης και σημείο συνάντησης για παλιούς 
φίλους και συνεργάτες, για νέες γνω-
ριμίες, για αξέχαστες συναθροίσεις και 
ανταλλαγές απόψεων. Η Κοπεγχάγη εί-
ναι μια από τις πιο φιλικές και δημοφιλείς 
πρωτεύουσες της Ευρώπης. Περιγράφε-
ται από τους ταξιδιώτες ως μια πόλη ζω-
ντανή, ήσυχη, καθαρή και ασφαλής.

Europerio series

Στο πλαίσιο της εισαγωγής και για να πάρου-
με μια πρώτη γεύση σχετικά με το τι θα επα-
κολουθήσει από πλευράς θεματολογίας στο 
συνέδριο, έχουν ξεκινήσει μια σειρά σεμινα-
ρίων κάθε δεύτερη Δευτέρα του μήνα 19.00-

21.00 ώρα Ελλάδας, τα οποία ονομάζονται 
Europerio series. Στις 5 Ιουνίου 2021 έγινε 
εναρκτήρια διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: 
«Ουλοβλεννογόνια χειρουργική από το 
Άμστερνταμ στην Κοπεγχάγη» και ομιλητές 
τους κατεξοχήν ειδικούς στο χώρο (Zuchelli, 
Massimo de Sanctis, Ion Zabalegui, France 

Lambert, Nelson Carranza, Francesco 
Cairo). Το πρώτο σεμινάριο έγινε 13 Σε-
πτεμβρίου 2021 με θέμα: «Αναγέννηση 
οστού το παρόν αντιμετωπίζει το μέλλον. 
Μια συζήτηση ανάμεσα στο παρόν και το 
μέλλον» και ομιλητές τους Istvan Urban, 
Cecilie Gjerde, Saso Ivanovski. Το δεύτερο 
σεμινάριο έγινε στις 11 Οκτωβρίου 2021 
με θέμα: «Θεραπεία σταδίου IV περιοδοντί-
τιτδας Ορθοδοντική θεραπεία σε ασθενείς 
σταδίου IV περιοδοντίτιδας» και ομιλητές 
τους Σπύρο Παπαγεωργίου, Elena Figuero, 
S¬øren Jepsen. 

Το τρίτο σεμινάριο έγινε στις 15 Νοεμ-
βρίου 2021 με θέμα: «Νόσοι του Περιο-
δοντίου και συστημικές νόσοι. Μπορούμε 
να βελτιώσουμε τη συστημική υγεία με 
την περιοδοντική θεραπεία;» και ομιλητές 
τους Angelina Kamer, Björn Klinge και= 
Francesco d’Aiuto. Το τέταρτο σεμινάριο 
πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 
2021 με θέμα: «Καινοτομίες στο στάδιο 
2 της περιοδοντικής θεραπείας. Επιλέγο-
ντας τα καλύτερα πρόσθετα» και ομιλητές 
τους Giovanni Salvi, Iain Chapple, Wim 
Teughels, Alpdogan Kantarci. 

Ακολουθεί στις 10 Γενάρη 2022 σεμινά-
ριο με θέμα: «Περιεμφυτευματικές νόσοι η 
σκανδιναβική διασύνδεση. Τι είναι καινού-
ριο στη χειρουργική θεραπεία των περιεμ-
φυτευματικών νόσων;» και ομιλητές τους 
Ανδρέα Σταυρόπουλο, Lisa Heitz+Mayfield, 
Jan Derks, Frank Schwartz. Στις 14 Φε-
βρουαρίου 2022 το σεμινάριο έχει θέμα: 
«Εξατομικευμένη ιατρική στις νόσους του 
περιοδοντίου και στις περιεμφυτευματικές 
νόσους. Πώς η εξατομικευμένη ιατρική θα 
βοηθήσει τους ασθενείς μας;» και ομιλητές 
τη Νίκη Μουτσοπούλου και Egija Zaura. 
Ο κύκλος των σεμιναρίων κλείνει στις 14 
Μαρτίου 2022 με θέμα: «Περιοδοντική ανα-
γέννηση Νέες τεχνικές και προσεγγίσεις 
στην περιοδοντική αναγέννηση» και ομιλη-
τές τους Sandro Cortellini, Anton Sculean, 
Serhat Aslan. Για τους ήδη εγγεγραμένους 
στο Europerio 10, ο κύκλος των σεμιναρίων 
είναι εντελώς δωρεάν.

Σημαντικό οικονομικό όφελος είναι η πρό-
ωρη εγγραφή στο Europerio 10, η οποία 
μπορεί να γίνει ως 2 Μαρτίου 2022. Το 
κόστος για τα μέλη της ελληνικής εταιρείας 
Περιοδοντολογίας και Οδοντικών Εμφυτευ-
μάτων είναι 565 ευρώ ως τις 2 Μαρτίου 
και 150 ευρώ πιο ακριβά μετά, δηλαδή 725 
ευρώ. Αντίστοιχα για τα μη μέλη είναι 870 
ευρώ έναντι 725 ευρώ.

Τον Ιούνιο διεξάγεται το EuroPerio 10,  το σημαδιακό Europerio, ομολογουμένως το 

μεγαλύτερο στον κόσμο συνέδριο περιοδοντολογίας και οδοντικών εμφυτευμάτων. 

Γίνεται κάθε τρία χρόνια. 

Ήταν προγραμματισμένο να γίνει το 2021 αλλά λόγω της απρόσμενης εξέλιξης με 

τον COVID-19, ήταν αναγκαίο να παρθούν προστατευτικά μέτρα οπότε αναπόφευ-

κτα αποφασίστηκε η αναβολή του συνεδρίου για ένα χρόνο, για το κοινό καλό, την 

υγεία και την ασφάλεια όλων.

Γιώργος Χαραλαμπάκης 
Περιοδοντολόγος, Διδάκτωρ Παν/
μίου Γκέτεμποργκ Σουηδίας
Επιστημονικός συνεργάτης ΕΚΠΑ,
Μέλος Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας 
Περιοδοντολογίας και Οδοντικών 
Εμφυτευμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ
H στήλη της

Κρατήστε τις ημερομηνίες 15-18 Ιουνίου 2022

Η Κοπεγχάγη είναι μια από τις πιο δημοφιλείς πρωτεύουσες της Ευρώπης.



Επίσημοι διανομείς
Ελλάδας
Oral Vision
• Μάγερ 13 / 104 38 Αθήνα / τηλ: 210 77 55 900 /
• Τσιμισκή 34 / 546 23 Θεσσαλονίκη / τηλ: 2310 253 800 / www.oralvision.gr

SADENT
• 1 χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου / 190 02 Παιανία / τηλ: 211 10 22 900 /
• Τετραπόλεως 4 / 115 27 Γουδή / τηλ: 210 77 77 608 /
• Ν. Τέλογλου 7 / 546 36 Θεσσαλονίκη / τηλ: 2310 968 799 / www.sadent.com

Κύπρου
Dentalcon
• Λ. Αναστασιάδη 1 / 2012 Λευκωσία / τηλ: 22 466 000 / 
www.dentalcon.com.cy
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2 | 9494 Schaan | Liechtenstein | 
Tel. +423 235 35 35 | Fax +423 235 33 60

www.ivoclarvivadent.gr

Η αισθητική ρητινώδης κονία

Variolink®

 Esthetic

Η ρητινώδης κονία για επίτευξη εξαιρετικής αισθητικής  
με εύκολη και φιλική διαδικασία

• Ισορροπημένο και συνοπτικό σύστημα απόδοσης των αποχρώσεων
• Άριστη σταθερότητα αποχρώσεων χάρη στη σύνθεση χωρίς αμίνες
• Εύκολη και ελεγχόμενη απομάκρυνση περίσσειας

Εκπληκτικά απλή 
απόδοση αισθητικής 

Ιδανικό για 

Ιδανικό για 
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Όταν η 34χρονη ασθενής συμβουλεύτηκε τους 
οδοντιάτρους Johan Figueira και John Monges, 
ζήτησε ένα «φυσικό» χαμόγελο. Επιπλέον επιθυ-
μία της ήταν η θεραπεία να γίνει σύμφωνα με τις 
αρχές της ελάχιστης παρέμβασης. Η πρόκληση 
της αποκαταστατικής διαδικασίας ήταν να δια-
τηρηθεί όσο το δυνατόν περισσότερη οδοντική 
ουσία, διασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή χώρο 
για την απόδοση των αισθητικών χαρακτηριστι-
κών. Αποφασίστηκε μια θεραπευτική λύση, η 
οποία συνδύαζε τη χρήση ενός «εγγενώς» αισθη-
τικού υλικού, το οποίο μιμείται τις ημιδιαφανείς 
ιδιότητες των φυσικών δοντιών και μιας ειδικής 
τεχνικής εξατομίκευσης και χαρακτηρισμού.

Το υαλοκεραμικό διπυριτικού λιθίου IPS 
e.max Press για την τεχνική συμπίεσης/πρεσσα-

ρίσματος είναι γνωστό για την εξαιρετική ημιδια-
φάνεια και τη φωτοδιαπερατότητά του. Κατάλλη-
λοι κύλινδροι του υαλοκεραμικού διατίθενται για 
πολλά διαφορετικά περιστατικά και τεχνικές κα-
τασκευής. Στο συγκεκριμένο περιστατικό, χρη-
σιμοποιήσαμε κύλινδρο IPS e.max Press MT, 
που παρουσιάζει ισορροπημένη ημιδιαφάνεια και 
σχετικά υψηλή φωτεινότητα. Επιπλέον, η τεχνι-
κή Scoop (δημιουργία κοιλάνσεων) χρησιμοποι-
ήθηκε για την περαιτέρω ενίσχυση των οπτικών 
εφέ των εξαιρετικά λεπτών όψεων: η τεχνική 
αυτή, που περιλαμβάνει τη χρήση της σειράς 
IPS e.max Ceram, ενσωματώνει τόσο εξωτερι-
κές χρωστικές για τη δημιουργία επιφανειακών 
λεπτομερειών, όσο και εσωτερικές χρωστικές για 
την προσθήκη εσωτερικών εφέ.

Μεγιστοποίηση των αισθητικών δυνατοτήτων των ελάχιστα 
επεμβατικών αποκαταστάσεων 

Εικ. 1: Τα δόντια #13 έως 23 είχαν μη ικανο-
ποιητικές αποκαταστάσεις σύνθετης ρητίνης.
Οι κεντρικοί τομείς της άνω γνάθου δεν ήταν 
συμμετρικοί και οι πλάγιοι τομείς είχαν ελαφριά 
στροφή. Ως αποτέλεσμα του υπερβολικού πε-
ριγράμματος, τα ούλα ήταν ερεθισμένα. Κα-
τασκευάστηκαν έξι ολοκεραμικές όψεις, για να 
επιτρέψουν στην ασθενή να ανακτήσει το χα-
μόγελό της με αυτοπεποίθηση.

Εικ. 5: Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε δι-
αγνωστικό κέρωμα. Από την ανατύπωση του 
κερώματος δημιουργήθηκε μήτρα για την κα-
τασκευή των προσωρινών αποκαταστάσεων.

Εικ. 9: Οι εξωτερικές επιφάνειες χαρακτηρίστη-
καν με υλικά αδαμαντίνης και υλικά με ιριδισμό: 
IPS e.max Ceram Impulse Transparent (T blue), 
IPS Ivocolor Essence (E 01 white, E 04 sunset), 
IPS e.max Ceram Mamelon (MM yellow-
orange) και IPS e.max Ceram Transpa Incisal (TI 
1) για κάλυψη της υπερώϊας κοίλανσης. 

Εικ. 12: Οι τελικές αποκαταστάσεις μετά τη συ-
γκόλληση εναρμονίζονται ομαλά με τα φυσικά 
δόντια, με αποτέλεσμα ένα αρμονικό συνολικό 
αποτέλεσμα. Η θεραπεία ενίσχυσε τις συνολικές 
αναλογίες και βελτίωσε τη θέση των μεσοδόντι-
ων θηλών. 

Εικ. 10: Εφαρμόστηκε ένα τελικό στρώμα 
Transpa Incisal (TI 1) και στη συνέχεια οι απο-
καταστάσεις οπτήθηκαν και ακολούθως στιλ-
βώθηκαν. 

Εικ. 13: Μια μοναδική φωτογραφία μετά τη θε-
ραπεία που δείχνει το νέο χαμόγελο της ασθε-
νούς και δημιουργεί ένα εντυπωσιακό φινάλε 
στην επιτυχημένη αυτή θεραπεία. 

Εικ. 11: Οι ολοκληρωμένες όψεις στο εκμα-
γείο δείχνουν «φυσική» υφή και ημιδιαφάνεια. 
Τα κοπτικά άκρα, συμπεριλαμβανομένου του 
φαινομένου του «φωτοστέφανου» (halo effect), 
φαίνονται πολύ «φυσικά», όπως και οι αυχενι-
κές κυρτότητες και οι εξωτερικές γωνίες,  κάνο-
ντας τα μεσοδόντια διαστήματα να δείχνουν 
τρισδιάστατα. Το κεραμικό IPS e.max Press MT 
παίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία της φυ-
σικής αυτής εμφάνισης. 

Εικ. 6: Οι προσωρινές αποκαταστάσεις έδωσαν 
στην ασθενή μια προεπισκόπηση του θεραπευ-
τικού αποτελέσματος και του νέου της χαμόγε-
λου. 

Εικ. 7: Οι όψεις συμπιέστηκαν σε κύλινδρο IPS 
e.max Press MT BL4. Τοποθετήθηκαν στο εκ-
μαγείο και απομακρύνθηκε το υπόλοιπο αντι-
δραστικό στρώμα. Στη συνέχεια, εφαρμόστηκε 
η τεχνική Scoop για τον χαρακτηρισμό των 
αποκαταστάσεων: το σχήμα, το περίγραμμα και 
η υφή των αποκαταστάσεων τελειοποιήθηκαν. 
Στο υπερώιο/κοπτικό τμήμα των αποκαταστά-
σεων δημιουργήθηκαν (scooped out) μικρές 
κοιλάνσεις. 

Εικ. 8: Ολόκληρη η επιφάνεια των όψεων εφυ-
αλώθηκε με σκόνη IPS e.max Ceram Glaze 
Powder FLUO και υγρό IPS e.max Ceram Glaze 
and Stain Liquid. Οι εσωτερικοί χαρακτηρισμοί 
εφαρμόστηκαν στις κοιλάνσεις, χρησιμοποιώ-
ντας σκόνες IPS Ivocolor Essence powder (E 14 
profundo, E 15 ocean, E 02 creme, E 01 white, 
E 05 copper). Η γλωσσική προβολή δείχνει τα 
«φυσικά» εφέ που δημιουργήθηκαν στην υπε-
ρώια/κοπτική περιοχή. 

Εικ. 2: Οι παλιές αποκαταστάσεις ρητίνης αφαι-
ρέθηκαν και η περιοχή καθαρίστηκε και απολυ-
μάνθηκε.

Εικ. 3: Τα δόντια προετοιμάστηκαν συντη-
ρητικά, ώστε να διατηρηθεί όσο το δυνατόν 
περισσότερη ποσότητα αδαμαντίνης και να 
διευκολυνθεί η σύνδεση των όψεων μέσω του 
συγκολλητικού παράγοντα και της κονίας.

Εικ. 4: Ο επεμβαίνων προσδιόρισε τη βασική 
απόχρωση του εναπομείναντος δοντιού – που 
αντιστοιχεί στις αποχρώσεις IPS Natural Die 
shades ND 1 και ND 2 – και επέλεξε το χρώμα 
των τελικών αποκαταστάσεων. 

Rafael Santrich
RDT, 
Aventura (ΗΠΑ)

Συμπέρασμα 

Τα κορυφαίας ποιότητας υλικά διπυριτικού λι-
θίου, όπως το IPS e.max Press, προσφέρουν 
στους κεραμίστες μια εξαιρετική βάση για 
την κατασκευή αποκαταστάσεων που προ-
σομοιάζουν με τα φυσικά δόντια. Σε πολλές 
περιπτώσεις, η συμβατική τεχνική απομείω-
σης-cut-back, η οποία απαιτεί εκτεταμένη 
διαστρωμάτωση για να επιτευχθεί το επιθυ-
μητό αισθητικό αποτέλεσμα, δεν είναι πάντα 
εφικτή ή απαραίτητη. Η τεχνική Scoop που 
παρουσιάζεται σε αυτό το περιστατικό παρέ-
χει ένα μέσο για τον αποτελεσματικό έλεγχο 
της φωτεινότητας, του χρώματος και της ημι-
διαφάνειας των αποκαταστάσεων και ειδικό-
τερα για τον επιτυχημένο χαρακτηρισμό των 
κεντρικών τομέων.
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Κλείσιμο διαστήματος με μια σύνθετη ρητίνη που αλλάζει
το παιχνίδι, με την CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal
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UNIVERSAL ·Ô¯ÚÒÛÂÈ˜
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·ÔÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜
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·ÔÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜
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«Η πρώτη μου αντίδραση σε αυτό το 
υλικό ήταν: έτσι αλλάζει το παιχνίδι»

Τα αποτελέσματα είναι μαγικά. Ομαλότε-
ρες και εύκολες ιδιότητες χειρισμού, υψηλής 
στιλπνότητας, φυσική κατανομή του φωτός 
και η διαδικασία είναι απλή. Εκτός από το 
να μπορείτε να παραλείψετε το βήμα επιλο-
γής της απόχρωσης, η ροή της εργασίας σας 
παραμένει η ίδια όπως και με τις παραδοσια-
κές σύνθετες ρητίνες. Στην αρχή, ίσως ήμουν 
λίγο σκεπτικός για την αντικατάσταση όλων 
των διαφορετικών αποχρώσεων σύνθετων 
ρητινών που χρησιμοποιούμε στο ιατρείο μας 
κάθε μέρα. Αλλά μετά από μερικές εφαρμο-
γές ανακάλυψα ότι πραγματικά λειτουργεί 
κάθε φορά, στις περισσότερες περιπτώσεις 
ακόμη και χωρίς τη χρήση blocker. Απλά ευ-
ρηματικό!

Οι άμεσες αποκαταστάσεις σύνθετης ρητίνης 
είναι μια εξαιρετική επιλογή για το κλείσιμο του 
διαστήματος, τη διόρθωση σχήματος και ακόμη 
και μια οπτική ευθυγράμμιση των πρόσθιων δο-
ντιών. Η θεραπευτική προσέγγιση είναι συντη-
ρητική χωρίς να απαιτείται καθόλου ή ελάχιστα 
η παρασκευή των δοντιών και με τα κατάλληλα 
υλικά, είναι δυνατό να επιτευχθούν όμορφα 
αποτελέσματα, τα οποία είναι καθοριστικά στην 
αισθητικά απαιτητική πρόσθια περιοχή. 

Σε αυτό το πλαίσιο, θα μπορούσε κανείς 
να υποθέσει ότι ένα ευρύ φάσμα διαθέσιμων 
αποχρώσεων και μια σχολαστική διαδικασία 
επιλογής τους είναι σημαντικές προϋποθέσεις 
για έναν επιτυχημένο συνδυασμό αποχρώσεων. 
Τα ακόλουθα 3 κλινικά περιστατικά δείχνουν, 
ωστόσο, ότι εξαιρετικά αποτελέσματα μπορούν 
επίσης να επιτευχθούν με έναν απλοποιημέ-
νο τρόπο χρησιμοποιώντας την CLEARFIL 
MAJESTY ™ ES-2 Universal, μια σύνθετη ρη-
τίνη που αλλάζει το παιχνίδι με μόνο δύο επι-
λογές αποχρώσεων για την πρόσθια περιοχή.

Dr. Jusuf Lukarcanin  
Πιστοποιημένος Οδοντοτεχνίτης 
(DCT) και Διδάκτωρ 
Οδοντιατρικής Επιστήμης (DDS)

1. Αρχική κατάσταση ενός νεαρού ασθενή με 
διαστήματα στην άνω και την κάτω γνάθο που 
θα έπρεπε να κλείσουν.

2. Το αποτέλεσμα της θεραπείας μετά από το 
άμεσο κλείσιμο διαστήματος με την CLEARFIL 
MAJESTY™ ES-2 Universal σε απόχρωση UL 
(Universal Light). Επιτυγχάνεται μια ακριβής 
αντιστοίχιση χρώματος και μια φυσική γυαλά-
δα. Εκτός του ότι η διαδικασία απλοποιείται, 
εξαλείφοντας την ανάγκη για τον προσδιορισμό 
και την επιλογή απόχρωσης, η ροή της εργασίας 
είναι ίδια με τις παραδοσιακές σύνθετες ρητίνες.

3. Κοντινή όψη της αρχικής και της τελικής κα-
τάστασης. Έχει επιτευχθεί μια ομαλή μετάβαση 
από τον οδοντικό ιστό προς τις αποκαταστάσεις.
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1. Νεαρή ασθενής με μετατοπίσεις των κεντρι-
κών και πλάγιων τομέων της άνω γνάθου.

1. Γυναίκα ασθενής με πολλαπλά διαστήματα 
ζητά μια ελάχιστα επεμβατική, αισθητική επιλο-
γή θεραπείας.

2. Οι ανωμαλίες είναι ορατές όταν η ασθενής 
χαμογελά. Επέλεξε τις όψεις σύνθετης ρητίνης 
αντί μιας ορθοδοντικής προσέγγισης.

2. Αποτέλεσμα θεραπείας μετά από όψεις σύν-
θετης ρητίνης με CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 
Universal σε απόχρωση UL (Universal Light).

3
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3. Το αποτέλεσμα της θεραπείας μετά την 
οπτική ευθυγράμμιση και τη διόρθωση του 
σχήματος των δοντιών χρησιμοποιώντας την 
CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal σε από-
χρωση UL (Universal Light).

3. Το χαμόγελο της ασθενούς - τα δόντια της 
έχουν μια φυσική, ελαφρύτερη εμφάνιση.

2
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Η αισθητική ήταν και θα παραμείνει το ιερό 
δισκοπότηρο της Οδοντιατρικής. Η μεγάλη 
μετάλλαξη της επιστήμης μας ήλθε με τα 
composites. Ήλθαν πριν από 60 χρόνια1 (και 
έκαναν την αισθητική εύκολη, συντηρητική 
και πάνω από όλα προσιτή. 

O Buonocore, ο πρώτος που εισήγαγε την 
τεχνική της αδροποίησης (ορθοφωσφορικό 
οξύ) και αργότερα ο Bowen το 1962 εισή-
γαγε το μονομερές Bis-GMA σε μια προσπά-
θεια βελτίωσης των φυσικών ιδιοτήτων των 
ακρυλικών. Στη δεκαετία του 1970 εισήχθη 
η αντικατάσταση της ακρυλικής ρητίνης, τα 
composites. Ο φωτοπολυμερισμός έφερε 
τεράστια βελτίωση στον χρόνο εργασίας και 
τη δυνατότητα βeλτιστοποίησης του αισθητι-
κού αποτελέσματος. Ωστόσο, τα ενισχυτικά 
σωματίδια ήταν πολύ μεγάλα, μόνο τέσσερις 
χρωματικές αποχρώσεις ήταν διαθέσιμες και 
οι ρητίνες ήταν δύσκολο να γυαλιστούν2. Τα 
πρώτα μικρόκοκκα composites εμφανίσθηκαν 
το 1980, και το 1990 τα πρώτα υλικά με μει-
ωμένο συντελεστή ρίκνωσης. Παρ’ όλα αυτά 
ακόμη και το 2000 οι ρητίνες απείχαν πολύ 
από τα σημερινά θαυματουργά υλικά που δια-
θέτουμε. Έτσι οι R.L. Orefice et al, το 20033 
ανέφεραν: «Τα σύνθετα πολυμερή έχουν χρη-
σιμοποιηθεί σε οδοντιατρικές εφαρμογές για 
περισσότερα από 25 χρόνια. Αν και οι ιδιότη-
τες και η συμπεριφορά τους έχουν βελτιωθεί 
συστηματικά, εξακολουθούν να μην είναι σε 
θέση να παράγουν οδοντιατρικές αποκατα-
στάσεις χημικά, μηχανικά και από πλευράς 
διαστάσεων σταθερές για μεγάλες χρονικές 
περιόδους»!!! Οι εποχές αυτές όμως πέρασαν 
και οι ρητίνες βελτιώθηκαν δραματικά. Σταδι-
ακά πήραν μέρος από τις έμμεσες αποκατα-
στάσεις, φαινόμενο που μεγαλώνει ανάλογα 
με την πρόοδο των composites και των συ-
γκολλητικών παραγόντων.

Σήμερα με τις σύγχρονες ρητίνες οι άμεσες 
αποκαταστάσεις έχουν γίνει εργαλείο δυνα-
τό και αποτελεσματικό στο armamentarium 
κάθε οδοντιάτρου και η οιαδήποτε εξέλιξή 
τους επηρεάζει άμεσα την εργασία μας. 

Έτσι, ανταποκρινόμενος στο μεγάλο εν-
διαφέρον των Ελλήνων οδοντιάτρων πάνω 
στις ρητίνες και τις τεχνικές τους, ο διάσημος 
Didier Dietschi είχε ένα workshop στον φι-
λόξενο εκπαιδευτικό χώρο της ΑΚΟ στις 4-6 
Νοεμβρίου, που πραγματοποιήθηκε με τη χο-
ρηγία της εταιρείας Dental Expert.

Το σεμινάριο TOOTH WEAR MASTER 
COURSE του D. Dietsci είχε θέμα την απο-
κατάσταση της απωλεσθείσης οδοντικής ου-
σίας με συντηρητικές τεχνικές. Αναλύθηκαν 

οι αιτιολογικοί παράγοντες, οι επιπτώσεις 
στον φραγμό η διάγνωση και το σχέδιο θε-
ραπείας. Έγινε αναφορά στην σύγκλειση, 
σε νάρθηκες στο διαγνωστικό κέρωμα και 
στην κατασκευή κλειδιών αποκατάστασης 
προσθίων. Όλα αυτά ενσωματώθηκαν σε ένα 
ενδιαφέρον hands on που έδειξε τις μεγάλες 
δυνατότητες των συνθέτων ρητινών.

Η συμμετοχή ήταν όπως αναμενόταν μεγά-
λη, μια και το θέμα αυτό αποτελεί την πεμ-
πτουσία της Οδοντιατρικής. Σε σχέση με το 
παρελθόν έχει τροποποιήσει την τεχνική της 
διαστρωμάτωσης, απλοποιώντας την με δύο 
μόνο στρώματα δηλαδή ένα opaque (οδοντί-
νη) και ένα διαφανές (αδαμαντίνη). Αντίστοι-
χα έχει απλοποιήσει και τα κλειδιά/οδηγούς. 
Εκεί, όμως, που έχει εμβαθύνει είναι η ανά-
γκη για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα με 
τη δημιουργία μιας δικής του ρητίνης: της 
Inspiron. Εκτός από την εξαιρετικά πυκνή 
νανοϋβριδική σύνθεση που προσδίδει αι-
σθητική και αντοχή, έχει ενσωματώσει και το 
έξυπνο χρωματολόγιο, πατέντα του Dietschi 
από το 2009.
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Συνέντευξη 
με τον Didier Dietschi 

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης είχαμε μια σύ-
ντομη αλλά εποικοδομητική συζήτηση πάνω 
σε καίρια ζητήματα της επιστήμης μας.

Άμεσες ή έμμεσες αποκαταστάσεις 
στον 21ο αιώνα;

Σημαντική ήταν η άποψή του για συντηρη-
τικότερες αποκαταστάσεις. Έτσι, πιστεύει 
ότι οι στεφάνες θα πρέπει να είναι η έσχατη 
λύση, μια και αφαιρούν οδοντική ουσία και 
στην πλειοψηφία τους είναι αδικαιολόγητα 
επεμβατικές. Οι άμεσες είναι πιο φιλικές στον 
πολφό, στους περιοδοντικούς ιστούς, επιδι-
ορθώνονται εύκολα, είναι οικονομικές και η 
ευπλαστότητα των ρητινών (προ του πολυ-
μερισμού τους) δίνει εξαιρετικές λύσεις σε 
αλλαγή της μορφολογίας της μύλης και του 
φραγμού.

Μπορεί να ενσωματωθούν στις ρη-
τίνες ενεργές ουσίες για περιορι-
σμό των δευτερογενών τερηδόνων 
όπως σε κάποια άλλα σκευάσματα; 
(MTA, GI -ουσίες που ενεργοποιούν 
τους οδοντινοβλάστες);

Προσωπικά δεν επιθυμώ να υπάρχουν βιοε-
νεργά συστατικά στις ρητίνες μια και σήμε-
ρα σε κάποιες μελέτες υπάρχει συσχετισμός 
απελευθέρωσης αυτών με συστηματικά νοσή-
ματα.

Εξελικτικά σε ποιο στάδιο των ρη-
τινών είμαστε;

Η μεγάλη εξέλιξη των ρητινών έχει περάσει. 
Πλέον βρισκόμαστε στο στάδιο της ωρίμαν-
σης και βελτίωσης επιμέρους χαρακτηριστι-
κών. Έτσι, στις νεότερες ρητίνες βελτιώνο-
νται οι μηχανικές ιδιότητες, η στιλπνότητα, η 
χρωματική προσαρμογή και φυσικά η δυνα-
τότητα χειρισμών. Αντίθετα οι συγκολλητικοί 
παράγοντες έχουν ακόμη πολύ δρόμο εξέλι-
ξης μια και βλέπουμε ότι παρά την εμφάνιση 
νέων μοντέλων, οι προηγούμενης γενιάς συ-
γκολλητικοί παράγοντες υπερέχουν σε αρκε-
τούς τομείς από τους πιο σύγχρονους.

Οι Οδοντίατροι είναι καλύτεροι σή-
μερα στον χειρισμό των ρητινών;

Η Οδοντιατρική βρίσκεται σε ένα σταυρο-
δρόμι από πλευράς εκπαίδευσης. Το γνω-
στικό της πεδίο έχει γιγαντωθεί. Υπάρχουν 
σήμερα το CBCT, τα εμφυτεύματα,η Ιστική 

αναγέννηση, τα 3D προγράμματα σχεδίασης 
και πολλά άλλα που δεν μπορούν να διδα-
χθούν σε πέντε μόνον χρόνια. Έτσι ο σύγ-
χρονος φοιτητής δεν έχει τον απαιτούμενο 
χρόνο στο πανεπιστήμιο να διδαχθεί όπως 
πρέπει τις άμεσες τεχνικές αποκατάστασης 
με composites.

Υπάρχει ανάγκη για πρόσθετο χρό-
νο εκπαίδευσης;

Η Οδοντιατρική από δημιουργίας της ξεκί-
νησε ένα ελαφρά ξεχωριστό δρόμο από την 
Ιατρική, εν μέρει γιατί αρχικά το γνωστικό της 
αντικείμενο δεν είχε απόλυτη σχέση με τη 
γενική υγεία αλλά και για λόγους συντόμευ-
σης των σπουδών. Σήμερα έχει αποδειχθεί η 
σχέση πολλών ασθενειών του στόματος με τη 
γενική υγεία, αλλά από την άλλη μεριά έχει 
μεγαλώσει η ανάγκη πρόσθετης εξειδικευμέ-
νης οδοντιατρικής γνώσης στο σύντομο διά-
στημα των σπουδών. Οπότε ναι, ένας χρόνος 
ακόμη σπουδών είναι αναγκαίος αφενός για 
πρόσθετες γνώσεις στην Ιατρική επιστήμη 
που ανήκει και ιδιαίτερα για την εκπαίδευση 
και εμβάθυνση στην πρόσθετη γνώση που 
έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 40 χρόνια 
στην Επιστήμη μας. 

Ποια η θέση της συνεχιζόμενης εκ-
παίδευσης;

Στην Οδοντιατρική η συνεχιζόμενη εκπαί-
δευση έχει πολύ έντονη παρουσία και αυτό 
δεν πρόκειται να σταματήσει. Ο κάθε οδο-
ντίατρος στην πορεία της επαγγελματικής 
του σταδιοδρομίας ανακαλύπτει τα κενά στη 
γνώση και στην τεχνική του. Αυτό καθορί-
ζεται και από το προφίλ των οδοντιατρικών 
αναγκών των ασθενών του, αλλά και από τις 
επιλογές του. Από την άλλη πλευρά η νέα 
γνώση που εμφανίζεται γεννά συνεχώς νέες 
ανάγκες επιμόρφωσης και εκπαίδευσης. Ο 
οδοντίατρος μέσα από τη συνεχιζόμενη εκ-
παίδευση μπορεί να εκπαιδευθεί και να βελτι-
ωθεί σε οποιονδήποτε τομέα έχει κλίση αλλά 
και εφαρμογή στο ιατρείο του.

Workshop της Ακαδημίας Κλινικής Οδοντιατρικής με τον Didier Dietschi

Οι σύνθετες ρητίνες παραμένουν στο επίκεντρο της Οδοντιατρικής 

Του Χρήστου Κωνσταντινίδη 
 Οδοντιάτρου - Μ.Sc (Προσθετ.)

Ο  φημισμένος Didier Dietschi κατά τη διάρκεια 
του σεμιναρίου της ΑΚΟ.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολούθησαν οι 
συμμετέχοντες τις εργασίες του workshop.

To έξυπνο χρωματολόγιο της Inspiron, μια πα-
τέντα του D. Dietschi.

O Παναγιώτης Ιωάννου Δραγώνας, απόφοι-
τος της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών (2010) και πλέον Αναπληρωτής 
Καθηγητής της Οδοντιατρικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου της Λουϊζιάνα (LSU) στις Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής (Τμήμα Περιοδοντολογί-
ας), έλαβε το εθνικό βραβείο «Nevins Teaching 
and Clinical Research Fellowship», στις 5 Νοεμ-
βρίου στο Παναμερικανικό Συνέδριο Περιοδο-
ντολογίας που έλαβε χώρα στο Μαϊάμι των ΗΠΑ. 

Το τιμητικό αυτό βραβείο απονέμεται ετησίως 
σε έναν καθηγητή πανεπιστημίου που επιδεικνύει 
σημαντικό έργο τόσο σε επίπεδο κλινικής έρευνας 

όσο και σε επίπεδο διδασκαλίας κατά την πρώ-
τη πενταετία της ακαδημαϊκής του καριέρας. Το 
πρόσφατο ερευνητικό πόνημα του κ. Δραγώνα, 
στο οποίο μελετά την χρήση βιοϋλικών για την 
ανάπλαση ενδοστοματικών οστικών ελλειμμάτων 
σε ασθενείς με οδοντικά εμφυτεύματα, καθώς και 
η σπουδαία συνεισφορά του στη διδασκαλία φοι-
τητών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου 
επιβραβεύτηκαν με την απονομή του σημαντικού 
αυτού βραβείου, για το οποίο ο κ. Δραγώνας επι-
λέχθηκε μεταξύ πολλών υποψηφίων.

 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ
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Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας
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Η τελευταία διαδικτυακή επιστημονική εκδή-
λωση της περιπετειώδους covid χρονιάς του 
2021 είχε μια ευχάριστη έκπληξη, το συνέ-
δριο της ΕΑΑΟ στις 11 και 12 Δεκεμβρίου.

Η εξωστρέφεια και οι δυνατότητες των 
webinars (ΟΒ 2020) εκφράσθηκαν πολύ δυ-
ναμικά σε αυτό το συνέδριο, στοιχείο που 
έφερε πολλούς ξένους ομιλητές από διάφορα 
μέρη του κόσμου. Εντυπωσιακή ήταν η πα-
ρουσία Ελλήνων ομιλητών διεθνούς κύρους, 
στοιχείο που δείχνει την αξία των Ελληνικών 
Οδοντιατρικών Σχολών. Ίσως κάποτε θα 
έπρεπε να νιώσουμε πόσο αξίζει ο ¨Έλλη-
νας Οδοντίατρος, η Ελληνική Επιστημονική 
Εκπαίδευση και η Ελληνική Επιστημονική 
γλώσσα. 

Την πρώτη ημέρα μίλησαν οι: Γ.Γούμενος 
(πλαστική του περιοδοντίου), G Rosperini 
(GTR με διάφορες τεχνικές και διάφορα υλι-
κά (EMD), Bukhardt Rino (παράγοντες σχετι-
κοί με την επούλωση στους περιοδοντικούς/
περιεμφυτευματικούς ιστούς), Jung Roland 
(το μέλλον των επιεμφυτευματικών αποκατα-
στάσεων),οι Moura Jose-Roberto/ Fehmer 
Vincent, M.D.T για το Geneva Concept 
και γενικά την ψηφιακή μεταμόρφωση στην 
οδοντική χειρουργική και προσθετική), τον 
Gluckman Howard (άμεσα εμφυτεύματα) και 
τον Γιώργο Ρωμανό (Τα Laser στους περιο-
δοντικούς/περιεμφυτευματικούς ιστούς, για 
βελτίωση της αισθητικής).

Την 2η ημέρα μίλησαν οι: Σλαβίκης Γε-
ώργιος, Τασσόπουλος Θεόδωρος, Tony 
Rotondo (εκτεταμένες αποκαταστάσεις σύν-
θετης ρητίνης), Paul Weigl (AI in Dentistry), 
J-Rudolf Strub (διαδραστικό σχέδιο θερα-
πείας), Bowes Mark (injection moulding), 
Λ. Πετρίδης (implant-abutment interface in 
implant success), J. Moura (η χρήση του χει-
ρουργικού μικροσκοπίου), Paravina R. (Το 
χρώμα στην Οδοντιατρική).

Οι ομιλίες ήταν στα Αγγλικά, είχαν διάρ-
κεια 75’ η καθεμία και επίσης μία συνεδρία 
Νέων Μελών, 18 e-Posters, μία εικονική 
εμπορική έκθεση και συνολικά 17 χορηγούς. 
Η συμμετοχή ήταν δωρεάν για συναδέλφους 
των οποίων οι περιοχές επλήγησαν από τις 

φωτιές το περασμένο καλοκαίρι και τον πρό-
σφατο σεισμό σε περιοχή της Κρήτης. Το 
επόμενο συνέδριο της ΕΑΑΟ θα γίνει στις 
8-10/12/2022 στην Θεσσαλονίκη.

Συζήτηση 
με τον Δρ. Σπύρο Κουτάγια

Στο πλαίσιο του συ-
νεδρίου είχαμε την 
ευκαιρία να συζητή-
σουμε με τον Πρό-
εδρο της ΕΑΑΟ 

Προσθετολόγο Δρ. 
Σπύρο Κουτάγια για 

τις παραμέτρους της επι-
τυχημένης διοργάνωσης με το πολύ ενδιαφέ-
ρον επιστημονικό πρόγραμμα.

Τι απήχηση είχε το εφετινό 17ο 
ετήσιο διαδικτυακό συνέδριο της 
Ελληνικής Ακαδημίας Αισθητικής 
Οδοντιατρικής και ποια η σύγκρι-
ση με τις εποχές της δια ζώσης διε-
ξαγωγής του;

Το 17ο ετήσιο διαδικτυακό συνέδριο της 
Ελληνικής Ακαδημίας Αισθητικής Οδο-
ντιατρικής είχε περισσότερους από 200 
συνέδρους κυρίως από την Ελλάδα αλλά 
και από 12 άλλες χώρες. Ανάμεσα σε αυ-
τούς παρακολούθησαν μέλη της Accademia 
Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP) 
και της Society for Color and Appearance 

in Dentistry (SCAD) με τις οποίες έχουμε 
αναπτύξει προσφάτως συνεργασίες. Σε κάθε 
περίπτωση διατηρήσαμε άσβεστη τη φλόγα 
όπου ελπίζουμε να αναβιώσουμε τη ζεστή 
ατμόσφαιρα, την ζωντανή ανταλλαγή απόψε-
ων και το χαμόγελο των πολλαπλών μελών 
και φίλων της Ακαδημίας μας.  

Ποιες είναι οι προτεραιότητες και 
οι εν γένει επιστημονικές κατευ-
θύνσεις της Ελληνικής Ακαδημίας 
Αισθητικής Οδοντιατρικής αναφο-
ρικά με την θεματολογία των συνε-
δρίων της; 

 
Η γενική κατεύθυνση της Ακαδημίας είναι 
να μεταφέρει όσο το δυνατόν τεκμηριωμένη 
γνώση με βάση τις πλέον πρόσφατες κλινικές 
και εργαστηριακές μελέτες και τεχνολογικές 
εφαρμογές. 

Φέτος εστιάστηκε στην τεχνολογικά κα-
θοδηγούμενη τεχνητή νοημοσύνη, μια εν-
δεχόμενα πρόωρη αλλά πολλά υποσχόμενη 
προοπτική για την επιστήμη μας. Η Ελληνι-
κή Ακαδημία Αισθητικής Οδοντιατρικής, (ως 
μέλος της) έχει επιτύχει να έχει ως ομιλητές 
πολύ μεγάλα ονόματα του χώρου με παγκό-
σμια απήχηση και κύρος, να πραγματοποι-
εί διεθνή συνέδρια στην αγγλική γλώσσα 
(χωρίς υποβοήθηση μετάφρασης εδώ και 5 
χρόνια), να προβάλλει το έργο ιδιαίτερα των 
νέων Ελλήνων συναδέλφων οδοντιάτρων 
και να προάγει νέα υλικά, συστήματα και τε-
χνολογίες. 

Πώς αποτιμάτε την εξ αποστάσεως 
τέλεση μεγάλων συνεδρίων (οικο-
νομικά, γνωστικά, οργανωτικά); Θα 
διεξάγονται μετά την πανδημία;

Από το 2004 τα ετήσια συνέδρια της Ελ-
ληνικής Ακαδημίας Αισθητικής Οδοντια-
τρικής αποτελούν ορόσημα μιας πολλαπλά 
επωφελούς συνάντησης και πλούσιας επι-
στημονικής σύμπραξης της οδοντιατρικής 
κοινότητας. Είναι κοινή πεποίθηση ότι η δια 
ζώσης συνεχιζόμενη εκπαίδευση είναι θεμε-
λιώδης και αξεπέραστη καθότι είναι πλήρως 
εναρμονισμένη με την ανθρώπινη φύση και 
την ανάγκη για μια υγιή επαγγελματική συ-
ναναστροφή. Τα διαδικτυακά μας συνέδρια 
αποτιμώνται ως μια ιστορική αναγκαιότητα 
λόγω της πανδημίας Covid-19 χωρίς όμως 
να παραγνωρίζεται η αξία τους στη δεδομέ-
νη χρονική περίοδο. Με την συνέργεια και 
ανάπτυξη της τεχνολογίας, κατάφεραν να 
προσφέρουν σύγχρονη γνώση αιχμής δίχως 
κοστοβόρες μετακινήσεις, διαμονές και απα-
γορευτικά δικαιώματα συμμετοχής. 

Από πλευράς οργάνωσης απαιτείται πολύ 
μεγάλη προετοιμασία για να είναι όλα «τέλεια 
την κατάλληλη ώρα» γεγονός που πρέπει να 
υποστηριχθεί γραμματειακά και τεχνολογι-
κά σε πολύ υψηλό επίπεδο για την επιτυχή 
διεξαγωγή. Επιπρόσθετα δεν θα πρέπει να 
παραγνωριστεί το γεγονός ότι στα δύο πρό-
σφατα διαδικτυακά μας συνέδρια είχαμε την 
μοναδική ευκαιρία να «φιλοξενήσουμε» ένα 
σπουδαίο σύνολο 30 ομιλητών μεγάλης εμ-
βέλειας, που πολύ δύσκολα θα μπορούσε να 
συνδυάσει κανείς σε ένα τέτοιο γεγονός με 
βάση τις οικονομικές δυνατότητες της Ακα-
δημίας μας. Τέλος, οι χορηγοί μας αξίζουν 
πολλά συγχαρητήρια γιατί αν και μέσω διαδι-
κτύου γνώριζαν ότι δεν θα είχαν την αμεσό-
τητα μιας εμπορικής έκθεσης, εντούτοις μας 
στηριξαν διότι πίστεψαν και πιστεύουν στην 
συνέχειά μας.

Μια συνέχεια που την επιζητάμε με φυσική 
παρουσία, με κανόνες και την ποιότητα της 
ΕΑΑΟ. Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να σας 
δηλώσω ότι επεξεργαζόμαστε μια σειρά από 
μελλοντικά σχέδια με σκοπό την συνεργασία 
και την συμμετοχή περισσότερων συναδέλ-
φων με ειδικό ενδιαφέρον στην Αισθητική 
Οδοντιατρική, τα οποία και θα γίνουν γνω-
στά στο άμεσο μέλλον.

Το 17ο WEB Συνέδριο της Ελληνικής Ακαδημίας Αισθητικής Οδοντιατρικής

Του Χρήστου Κωνσταντινίδη 
 Οδοντιάτρου - Μ.Sc (Προσθετ.)

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η επιστροφή 
της Ελληνικής Ενδοδοντικής Εταιρείας στις 
δια ζώσης εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 
περίπου ενάμιση χρόνο μετά την απότομη 
διακοπή κάθε δραστηριότητας λόγω της παν-
δημίας του Covid-19.

Το Σάββατο 27 Νοεμβρίου διοργανώθηκε 
η πρώτη ημερίδα στη μετά Covid-19 εποχή 
και περιστράφηκε γύρω από τη μηχανοκίνη-
ση, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο.

Την ημερίδα άνοιξε ο κ. Αλέξανδρος 
Προύντζος (1), ο οποίος ανέλυσε τις βασικές 
αρχές μηχανικής επεξεργασίας των ριζικών 
σωλήνων με περιστρεφόμενα συστήματα νι-
κελίου-τιτανίου και εν συνεχεία η πρόεδρος 
της Ελληνικής Ενδοδοντικής Εταιρείας κ. 
Μαρία Γεωργοπούλου (2), ανέλυσε τις τεχνι-
κές έμφραξης των ριζικών σωλήνων με θερ-
μοπλαστικοποιημένη γουταπέρκα.

Στο πρακτικό μέρος της ημερίδας οι συμ-
μετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακο-
λουθήσουν την επίδειξη τριών συστημάτων 
μηχανικής επεξεργασίας (RaCeEvo, EdgeFile 
X7, EdgeTaper Platinum) και ακολούθως να 
εκπαιδευτούν στην πρακτική εφαρμογή τους 
σε ακρυλικά μπλοκ. Επίσης παρακολούθησαν 
επίδειξη έμφραξης των ριζικών σωλήνων με 
δύο διαφορετικές τεχνικές έμφραξης και ακο-
λούθως εξασκήθηκαν στην πρακτική εφαρ-
μογή τους.

Η ΕΕΕ, με σεβασμό στην επιστήμη που 
υπηρετεί, προσεγγίζει κάθε εργαλείο με κρι-
τικό και επιστημονικό πνεύμα. Και καθώς 
σκοπός της είναι αποκλειστικά η εκπαίδευση 
και η μεταφορά γνώσης στον οδοντίατρο και 
όχι η προώθηση προϊόντων, στις δράσεις της 
παρουσιάζονται τόσο τα πλεονεκτήματα όσο 
και τα μειονεκτήματα κάθε εργαλείου, μεθό-
δου και υλικού, με στόχο τη διευκόλυνση 
της κλινικής καθημερινότητας κάθε κλινικού, 
προς όφελος των ασθενών.

Πίσω απ' την άρτια διοργάνωση, που 
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο CIVITEL 
OLYMPIC στο Μαρούσι, βρίσκονται η Αγά-
πη Ζερβάκη, DDS, MSc Ενδοδοντίας, Υπ. 
Διδάκτορας και η Χαρά Παπαδοπούλου, 
DDS, MSc Ενδοδοντίας, Υπ. Διδάκτορας.

Οι συμμετέχοντες μοριοδοτήθηκαν απ' την 
Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.

Χορηγός της ημερίδας ήταν η εταιρεία 
Dental Expert.

Η Ελληνική Ενδοδοντική Εταιρεία επέστρεψε
δυναμικά στη δια ζώσης εκπαίδευση

Νέο Δ.Σ. για την ΕΕΕ
Η Ελληνική Ενδοδοντική Εταιρεία, μετά τις εκλο-
γές που έλαβαν χώρα την 13η Νοεμβρίου 2021 
απέκτησε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με την ακό-
λουθη σύνθεση:
Πρόεδρος: Μαρία Γεωργοπούλου
Αντιπρόεδρος: Νίκος Οικονομίδης
Γενικός Γραμματέας: Γιώργος Κωστούρος
Ειδικός Γραμματέας: Χάρης Μπελτές
Ταμίας: Γιώργος Τζανετάκης
Μέλη: Αλέξανδρος Προύντζος, 
         Χρίστος Σίσκος
Η θητεία του νέου Δ.Σ. θα είναι τριετής.

Στο φωτογραφικό στιγμιότυπο διακρίνεται η εκπαιδευτική ομάδα της ημερίδας. Από 
αριστερά οι κ.κ. Αγάπη Ζερβάκη, Αλέξανδρος Προύντζος, Ειρήνη Φραγκούλη, Γιώρ-
γος Κωστούρος, Καλλιρόη Χαΐνη, Μιχάλης Νικολάκης, Κατερίνα Σπυροπούλου, Χαρά 
Παπαδοπούλου, Τόνια Ιωαννίδη και Χρήστος Σίσκος.

1

2

Η πρώτη δια ζώσης ημερίδα της ΕΕΕ κράτησε 
αμείωτο το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων.
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Με πλούσιο πρόγραμμα η διημερίδα
του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αχαΐας 

«Οδοντιατρικός Ασθενής: Από τη διάγνωση στη θεραπεία»

Πλούσιο πρόγραμμα και εξαιρετικό ενδιαφέρον 
είχε η διημερίδα με θέμα «Οδοντιατρικός Ασθενής: 
Από τη διάγνωση στη θεραπεία» που διοργάνωσε ο 
Οδοντιατρικός Σύλλογος Αχαΐας με διεθνή συμμε-
τοχή, στις 26-27 Νοεμβρίου, στο Συνεδριακό και 
Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών.

Στο πρόγραμμα, κυρίαρχο ρόλο στη σχεδία-
ση και την κατάρτιση του οποίου διαδραμάτισε η 
στοματολόγος κα Ελεάνα Στουφή είχαν ομιλίες με 
πρωταρχική στόχευση την επανασύνδεση του χώ-
ρου με τη μεγάλη ιατρική επιστήμη και τη θεώρηση 
του ασθενή ως ολότητα.

Κατά τη διημερίδα αναλύθηκαν πολλά θέματα. 
Την πρώτη ημέρα τις εργασίες άνοιξε η κ. Φλώρα 
Ζερβού, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Νοσο-
κομειακής Οδοντιατρικής με ειδίκευση στη Στομα-
τολογία και στη Γενετική Προσώπου, η οποία ανα-
φέρθηκε στην εκτίμηση της φυσικής κατάστασης 
και την οδοντιατρική θεραπευτική αντιμετώπιση 
ασθενών με βεβαρυμένο ιατρικό ιστορικό. Ακο-
λούθως, ο κ. Μιχάλης Μάστορης, ειδικευθείς στην 
Ακτινολογία και Παθοβιολογία Στόματος, μίλησε 
για την υπολογιστική τομογραφία κωνικής δέσμης. 
Ο καθηγητής κ. Χρήστος Περισανίδης, Διευθυ-
ντής της Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπι-
κής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής Αθη-
νών, ανέλυσε το ρόλο της βιοψίας στη σύγχρονη 
αντιμετώπιση του καρκίνου του στόματος, ενώ ο 
κ. Menon Reshma, Στοματολόγος με προϋπηρε-
σία στο Harvard School of Dental Medicine ως 
Λέκτωρ, ανέλυσε την ενότητα: Color-Coding Oral 
Mucosal Lesions - Significance of Clinical Features 
and its Relation to Etiopathogenesis. 

Η πρώτη ημέρα έκλεισε με τον κ. Αντώνη Λα-
μπρόπουλο, ειδικευμένο στην Ενδοδοντολογία και 
“Visiting Assistant Clinical Professor” στο Πανεπι-
στήμιο Tufts των ΗΠΑ που ανέλυσε την ενότητα: 

Διαφοροδιαγνωστικοί προβληματισμοί στην ενδο-
δοντία και η διαχείρισή τους.

Τη δεύτερη ημέρα το πρόγραμμα άνοιξε ο κ. 
Σπύρος Συλβέστρος, Επίκουρος Καθηγητής Προ-
σθετικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, που μίλησε 
για την περιεμφυτευματίτιδα. Ακολούθησε η κ. 
Ελεάνα Στουφή, ειδικευθείσα στην Κλινική Στο-
ματολογία - Παθολογία Στόματος και επιστημονική 
συνεργάτιδα του τμήματος Στοματολογίας της Οδο-
ντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, η οποία μίλησε για τη 
διαγνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση συχνών 
νοσημάτων του στόματος. Τη σκυτάλη πήρε η κ. 
Σμαράγδα Διαμαντή, Επίκουρη Καθηγήτρια Στομα-
τολογίας στην Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πα-
νεπιστημίου Κύπρου, που αναφέρθηκε στα ιατρικά 
επείγοντα κατά την κλινική οδοντιατρική πράξη και 
διαχείρισή τους και ακολούθως η κ. Καρολίνα Ακι-
νόσογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας στο 
Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών που 
ανέπτυξε την ενότητα «Προφύλαξη, διαχείριση και 
αντιμετώπιση λοιμώξεων και ατυχημάτων επαγγελ-
ματιών υγείας και ασθενών στο οδοντιατρικό πε-
ριβάλλον, COVID-19 και εμβολιασμός, guidelines 
για επαγγελματίες υγείας».

Η διημερίδα πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και προέβλεπε 
μοριοδότηση από το ΙΕΘΕ.

Master Class: «Σύγχρονη συνολική
αναγεννητική Προσθετική»

Η Στοματολογική Εταιρεία της Ελλάδος (ΣΕΕ) διοργανώνει 
Master Class με θέμα: «Σύγχρονη συνολική αναγεννητική Προ-
σθετική», το Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2022.

Όπως επισημαίνει η ΣΕΕ «σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιαστούν ανα-
λυτικά όλα τα στάδια της ολικής στοματικής αποκατάστασης σε εκτεταμένες κατα-
στροφές του οδοντικού φραγμού: από τη διαγνωστική προσέγγιση του ασθενούς, 
τη διαδικασία κατανόησης των προβλημάτων, την αποδοχή των μεγάλων σχεδίων 
θεραπείας από τον ασθενή, την οργάνωση του ιατρείου μέχρι την σύγκλειση, τη 
στηρικτική δομή, τα εμφυτεύματα και την αισθητική με τις σύγχρονες αποκατα-
στάσεις πορσελάνης ελάχιστης παρέμβασης».

Διδάσκων θα είναι ο κ. Νίκος Κρόμπας, οδοντίατρος με μετεκπαίδευση: Στην 
Οστεοενσωμάτωση το 1991 στην κλινική Branemark στο Πανεπιστήμιο του 
Gothenburg. Στην Σύγκλειση στο Seattle Institute for Advanced Education με τον 
Dr. Spear το 1998 και στο University of Kentucky με τον Dr. Okeson το 2005.

Πρόγραμμα

08:30 - 09:00  Εγγραφή και παραλαβή υλικού
09:00 - 11:00   Κατανόηση των στόχων και δυσκολιών της ολικής στοματικής 

αποκατάστασης: επιλογή ασθενών, αισθητικές δομικές και συ-
γκλεισιακές αποφάσεις για επιτυχημένη άσκηση ολοκληρωμέ-
νης οδοντιατρικής υψηλής ποιότητας.

11:00 - 11:30  ΔιάλειμμαΚαφές
11:30 - 13:00   Αποκατάσταση της κατεστραμμένης φυσικής οδοντοφυΐας: 

αύξηση κάθετης διάστασης, δοκιμαστική θεραπεία, παρασκευ-
ές, αποτυπώματα, μεταβατικές αποκαταστάσεις, συγκόλληση, 
νάρθηκες σταθεροποίησης.

13:00 - 13:30  Ελαφρύ γεύμα
13:30 - 15:30   Αποκατάσταση πολύπλοκων περιπτώσεων με ανάγκες εμφυ-

τευμάτων και οστικής ανάπλασης: σύγχρονες προσεγγίσεις 
διαχείρισης της άμεσης φόρτισης.

15:30 - 16:00  Συζήτηση

Πληροφορίες: Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Επιστημονικό Κέντρο της 
ΣΕΕ (Καλλιρόης 17, Αθήνα) ώρα 9:00 –16:00.

Επειδή η άσκηση θα γίνει σε ολιγομελείς ομάδες και ο συνολικός τους αριθμός 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 20, θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας και 
οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού. 

Η συμμετοχή κοστίζει 350¬ ευρώ, ενώ για τα μέλη της ΣΕΕ 300 ευρώ¬. Αιτήσεις 
δεκτές έως τις 4/2/2022.

Περισσότερες πληροφορίες στο https://stomatologia.gr.



Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 
ημερίδα που διοργάνωσε, στις 27 Νοεμβρί-
ου, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Κορινθίας με 
τη συμμετοχή της Κλινικής Στοματολογίας 
και Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής του Τμή-
ματος Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ και του Ιατρικού 
και του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κορινθίας, 
με θέμα: «Η στοματική κοιλότητα του παι-
διού, πεδίο συνάντησης και σύγκλισης της 
Οδοντιατρικής και της Ιατρικής».

Η συμμετοχή ομιλητών αναγνωρισμένου 
επιστημονικού και ακαδημαϊκού κύρους εγ-
γυήθηκε την αρτιότητα του επιστημονικού 
προγράμματος και εξασφάλισε την επιτυχία 
της εκδήλωσης, την οποία παρακολούθησαν 
πλήθος οδοντιάτρων, ιατρών και φαρμακο-
ποιών στο θέατρο «Άγγελος Σικελιανός».

Η ημερίδα περιείχε κατά σειρά δύο θεματι-
κές ενότητες Παιδοδοντιατρικής και Στοματο-
λογίας με συντονιστές τη κ. Σωτηρία Γκιζάνη, 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Διευθύντρια 
του Εργαστηρίου Παιδοδοντιατρικής ΕΚΠΑ 
και τον κ. Νικόλαο Γ. Νικητάκη, Καθηγητή 
Στοματολογίας, Διευθυντή Κλινικής Στομα-
τολογίας και Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής 
και Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος 
Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ, αντίστοιχα, όπως και 
εισήγηση από τον κ. Ιωάννη Α. Ιατρού, Ομό-
τιμο Καθηγητή Στοματικής και Γναθοπροσω-
πικής Χειρουργικής ΕΚΠΑ. 

Στην ενότητα Παιδοντιατρικής αναλύθηκαν 
τα εξής θέματα: «Πρόωρη απώλεια νεογιλών 
δοντιών. Συνέπειες και αντιμετώπιση» από 
την παιδοδοντίατρο και υποψήφια διδάκτο-
ρα ΕΚΠΑ κ. Κωνσταντίνα Χατζηδημητρίου, 
«Επείγοντα περιστατικά στην παιδοδοντια-
τρική – Αντιμετώπιση οδοντικού τραύματος» 
από την παιδοδοντίατρο και υποψήφια δι-
δάκτορα ΕΚΠΑ κ. Σοφία Γκουρτσογιάννη, 
«Στοματικές έξεις και θηλασμός. Επιπτώσεις 
στην στοματική υγεία» από τον κ. Ανδρέα 
Αγουρόπουλο, Επίκ. Καθηγητή Παιδοδοντι-
ατρικής ΕΚΠΑ, «Υπενασβεστίωση δοντιών: 
από την αιτιολογία και την κλινική εικόνα 
στην αντιμετώπιση στο οδοντιατρείο» από 
τη κ. Γκιζάνη και «Κρίσιμα Προβλήματα Γνα-
θοπροσωπικής χειρουργικής στα παιδιά» από 
τον κ. Ιατρού.

Η θεματική ενότητα της Στοματολογίας πε-
ριελάμβανε τις παρακάτω εισηγήσεις: 
 «Ενδιαφέροντα στοματολογικά περιστατικά 
σε παιδιά  Διαφορική διάγνωση και αντιμε-
τώπιση» που αναπτύχθηκε από τον Καθη-
γητή κ. Νικητάκη. «Συνήθη νοσήματα του 
στόματος στα παιδιά» που αναπτύχθηκε από 
την κ. Ευαγγελία Πιπέρη, Επίκουρη Καθηγή-
τρια Στοματολογίας, Τμήμα Οδοντιατρικής 
ΕΚΠΑ. «Στοματικές εκδηλώσεις συστηματι-
κών νοσημάτων στα παιδιά» που αναπτύχθη-
κε από την κ. Αναστασία Ανδρέου, Επιστη-
μονική Συνεργάτιδα Στοματολογίας, Τμήμα 
Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ. «Επιπλοκές από την 
αντινεοπλασματική αγωγή στα παιδιά» που 
αναπτύχθηκε από τον κ. Εμμανουήλ Βάρδα, 
Επίκουρο Καθηγητή Νοσοκομειακής Οδο-

ντιατρικής, Τμήμα Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ.
Ο πρόεδρος του ΟΣΚ κ. Επ. Κατσούλας 

ευχαριστεί θερμά τους συναδέλφους που 
συμμετείχαν και ιδιαίτερα αυτούς που προ-
σήλθαν από διάφορες όμορες γεωγραφικές 
περιοχές (Αττική, Αργολίδα, Αρκαδία, Αχαΐα 
κ.ά.) αψηφώντας τις κακές καιρικές συνθή-
κες, τους χορηγούς, καθώς και τον Δήμο Ξυ-
λοκάστρου-Ευρωστίνης για την αρωγή τους. 
«Η πρόοδος της επιστήμης είναι η μόνη μας 
ελπίδα στις δύσκολες υγειονομικές συνθήκες 
που επικρατούν» σημείωσε μεταξύ άλλων ευ-
χαριστώντας για τη συμμετοχή, ενώ θερμά 
ήταν τα λόγια των ομιλητών και συμμετοχό-
ντων για την άψογη διοργάνωση και τη ζε-
στή φιλοξενία του Οδοντιατρικού Συλλόγου 
Κορινθίας.
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Καθ΄ όλα επιτυχημένη η ημερίδα του Ο.Σ. Κορινθίας

Από αριστερά οι συντελεστές της επιτυχημένης εκδήλωσης κ.κ. Κωνσταντίνα Χατζηδημητρίου, Ιω-
άννης Ιατρού, Σωτηρία Γκιζάνη, Επαμεινώνδας Κατσούλας, Νικόλαος Νικητάκης, Ευαγγελία Πιπέρη, 
Σοφία Γκουρτσογιάννη, Εμμανουήλ Βάρδας, Ανδρέας Αγουρόπουλος και Αναστασία Ανδρέου.

Ο πρόεδρος του ΟΣΚ κ. Κατσούλας καλοσωρί-
ζει τους συμμετέχοντες.



38 • Ειδήσεις - Εκδηλώσεις - Συνέδρια ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021  |  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΒΗΜΑ

Για το νέο έτος η Ελληνική Ενδοδοντική Εταιρεία 
ετοίμασε ένα πλούσιο πρόγραμμα διαδικτυακών εκ-
παιδευτικών δραστηριοτήτων με καταξιωμένους εν-
δοδοντολόγους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Υπό τη μορφή debate τα τρία πρώτα σεμινάρια.

Η πανδημία εξακολουθεί να μην αφήνει πολλά 
περιθώρια για κοινωνικές δραστηριότητες και δι-
εξαγωγή εκδηλώσεων όπως παλιά, όμως αυτό δεν 
εμποδίζει τη συνεχή επιμόρφωση, ακόμα κι αν αυτή 
πρέπει να γίνει με τους περιορισμούς που φέρνει η 
απόσταση.

Έτσι, και για το 2022 η Ελληνική Ενδοδοντική 
Εταιρεία προσπαθώντας να παραμείνει στις επάλ-
ξεις της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιστημο-
νικής ενημέρωσης των οδοντιάτρων, εν μέσω των 
δύσκολων καιρών που βιώνουμε, έχει ετοιμάσει ένα 
πλούσιο πρόγραμμα διαδικτυακών εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων.

Κάθε μήνα καταξιωμένοι ενδοδοντολόγοι από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό θα μιλάνε για θέματα ιδι-
αίτερου κλινικού ενδιαφέροντος, τα οποία προβλη-
ματίζουν τους περισσότερους οδοντιάτρους στην 
καθημερινή κλινική πράξη. 

Μάλιστα, για πρώτη φορά σε τέτοιου είδους εκδη-
λώσεις, τα τρία από τα σεμινάρια του 2022 θα διεξα-
χθούν με τη μορφή debate μεταξύ δύο συναδέλφων, 
με την προσδοκία όλοι οι συμμετέχοντες να λάβουν 
πολύτιμες απαντήσεις και να βγάλουν χρήσιμα συ-
μπεράσματα που θα βοηθήσουν στην κλινική πράξη.

Η έναρξη του προγράμματος θα γίνει με τη διε-
ξαγωγή ενός σεμιναρίου λίγο διαφορετικού από τα 
συνηθισμένα και θα αφορά τη στενή σχέση των μέ-
σων κοινωνικής δικτύωσης με το γνωστικό αντικεί-
μενο της Ενδοδοντολογίας, όπως σημειώνουν ο κ. 
Γιώργος Τζανετάκης, ο κ. Κώστας Κωδωνάς και ο κ. 
Σπύρος Στεφόπουλος  που εργάστηκαν στην επιστη-
μονική επιτροπή σύνταξης. 

Το πρόγραμμα των webinars
1.  Ενδοδοντολογία και μέσα κοινωνικής δικτύω-

σης. Επιστημονική τεκμηρίωση και στρατηγικές 
marketing.
Καλλιρόη Χαΐνη, 26 Ιανουαρίου 2022.

2.  Αμφίδρομες κλινικές προσεγγίσεις Ενδοδοντολο-
γίας και Εμφυτευματολογίας.
Κώστας Ιωαννίδης, 23 Φεβρουαρίου 2022.

3.  Αυχενική εξωτερική απορρόφηση. Γιατί δημιουρ-
γείται και πώς αντιμετωπίζεται;
Αθηνά Μαυρίδου  Βύρωνας Τσιβός, 
23 Μαρτίου 2022.

4.  Αναγεννητικές τεχνικές στην Ενδοδοντολογία. 
Ήρθαν για να παραμείνουν ή όχι;
Ξένος Πετρίδης, 13 Απριλίου 2022.

5.  Η εξειδίκευση της διάγνωσης στην κλινική Ενδο-
δοντολογία. Ο χάρτης αλλάζει ή όχι;
Βανέσσα Χρεπά, 18 Μαΐου 2022.

6.  Αποτυχία της ενδοδοντικής θεραπείας. Γιατί η 
κλινική εξέλιξη μπορεί να διαψεύδει το οπισθο-
φατνιακό ακτινογράφημα;
Αλέξης Λοϊζίδης, 15 Ιουνίου 2022.

7.  Μικροχειρουργική Ενδοδοντολογία. Είναι το τε-
λευταίο προπύργιο της διατήρησης ενδοδοντικά 
θεραπευμένων δοντιών;
Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος, 
28 Σεπτεμβρίου 2022.

8.  Παλίνδρομη ή συνεχής περιστροφική κίνηση των 
εργαλείων; Συγκριτική αξιολόγηση και βασικά 
κριτήρια επιλογής.
Θεόδωρος Μαντάς  Χρίστος Φιλιππάτος, 
19 Οκτωβρίου 2022.

9.  Η διάνοιξη του μυλικού θαλάμου στην εποχή του 
Facebook. Εξέλιξη των βασικών κανόνων ή μινι-
μαλιστική φιλοδοξία;
Βασίλης Κακαβέτσος, 23 Νοεμβρίου 2022.

Οι νέοι φούρνοι Programat προσφέρουν επιπλέον πλεονεκτήματα λόγω της συνδεσιμότητας IoT 
(Internet of Things).

Με την εισαγωγή της νέας σειράς φούρ-
νων Programat, η Ivoclar Vivadent 
έφερε το «Διαδίκτυο των Πραγμάτων» 
(IoT – Internet of  Things) στο σύγχρο-
νο οδοντοτεχνικό εργαστήριο. Η τε-
λευταία γενιά φούρνων συμπίεσης και 
κεραμικών διαθέτουν «έξυπνη» λειτουρ-
γικότητα IoT, προσφέροντας στους 
οδοντοτεχνίτες άνεση και αξιοπιστία.

Η Ivoclar Vivadent AG, μια από τις κορυ-
φαίες εταιρείες οδοντιατρικών στον κόσμο, 
με μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων και 
συστημάτων για επαγγελματίες οδοντιά-
τρους, παρουσίασε μια νέα γενιά φούρνων 
Programat τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους. 
Με τα μοναδικά καινοτόμα χαρακτηριστικά 
τους, τις προοδευτικές βελτιώσεις και τον 
σύγχρονο σχεδιασμό, οι φούρνοι κεραμικών 
και συμπίεσης κέρδισαν γρήγορα την αποδο-
χή των πελατών. Η αγορά έχει καλωσορίσει 
ιδιαίτερα την εξέλιξη της λειτουργικότητας 
IoT (Internet of Things), η οποία προάγει την 
αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα 
στην καθημερινή εργασία του εργαστηρίου. 
Το «Διαδίκτυο των Πραγμάτων» συνδέει φυ-
σικά αντικείμενα με τον εικονικό κόσμο. Έξυ-
πνες συσκευές, ενσωματωμένες σε ένα δίκτυο 
IoT καταγράφουν σημαντικές πληροφορίες 
χωρίς να απαιτούν ανθρώπινη παρέμβαση και 
παρέχουν στατιστικά δεδομένα στον χρήστη. 
Καθώς η νέα σειρά Programat είναι εξοπλι-
σμένη με τεχνολογία IoT, οι χρήστες έχουν 
τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν αυτή τη 
λειτουργία στον νέο τους φούρνο. Ένα πλε-
ονέκτημα της λειτουργικότητας IoT είναι η 
συνεχής βελτιστοποίηση των συσκευών, που 

βασίζεται στην αξιολόγηση ανώνυμων δε-
δομένων χρήσης. Αυτό σημαίνει ότι οι οδο-
ντοτεχνίτες μπορούν να περιμένουν σταθερά 
αποτελέσματα υψηλής ποιότητας και μεγιστο-
ποίηση της απόδοσης από τους φούρνους κε-
ραμικών και συμπίεσης δεύτερης γενιάς.

Internet of Things: έξυπνος βοηθός 
για οδοντοτεχνικά εργαστήρια 

Οι φούρνοι Programat, που είναι συνδε-
δεμένοι στο δίκτυο IoT, προσφέρουν στους 
οδοντοτεχνίτες επιπλέον πλεονεκτήματα. 
Για παράδειγμα, η συνδεσιμότητα IoT επι-
τρέπει στην ομάδα υποστήριξης της Ivoclar 
Vivadent να αξιολογεί πιο εύκολα τα δεδο-
μένα που σχετίζονται με τη συσκευή και να 
βοηθά τους πελάτες πιο γρήγορα. Ανοίγο-
ντας έναν λογαριασμό χρήστη, οι πελάτες 

μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνα-
τότητες της τεχνολογίας IoT. Μπορούν να 
εγγραφούν για μια δωρεάν αναφορά, ώστε 
να λαμβάνουν αυτοματοποιημένα στατιστικά 
στοιχεία μηνιαίας χρήσης. Οι αναφορές αυτές 
παρέχουν στους χρήστες μια ποικιλία σχετι-
κών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων 
των μετρήσεων χρήσης (π.χ. ώρες λειτουρ-
γίας και ώρες όπτησης), την υπολειπόμενη 
διάρκεια ζωής του στοιχείου θέρμανσης, την 
ποιότητα του κενού και την ημερομηνία κατά 
την οποία βαθμονομήθηκε τελευταία φορά 
ο φούρνος (καλιμπράρισμα). Το σύστημα 
φωτεινών ενδείξεων υποδεικνύει το επίπεδο 
επείγοντος σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει 
να εκτελούνται μεμονωμένα βήματα για τη 
συντήρηση και τη βελτιστοποίηση. Τα ευα-
νάγνωστα διαγράμματα παρέχουν μια επισκό-
πηση της χρήσης του φούρνου, που μετράται 

με τον αριθμό των κύκλων όπτησης και με 
τις αντίστοιχες αναλογίες των διαφορετικών 
τύπων υλικών που χρησιμοποιούνται. Με τη 
σύνδεση στον λογαριασμό τους, οι οδοντοτε-
χνίτες μπορούν εύκολα να διαχειριστούν τις 
συσκευές και τις υπηρεσίες τους και να διευ-
κρινίσουν άμεσα τυχόν απορίες τους. Όλα τα 
δεδομένα που μεταφέρονται στον διακομιστή 
της Ivoclar Vivadent είναι κρυπτογραφημένα 
και προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη 
πρόσβαση τρίτων με τον υψηλότερο βαθμό 
ασφάλειας. Αυτό σημαίνει ότι οι οδοντοτεχνί-
τες μπορούν να επωφεληθούν από την επι-
πλέον άνεση και υψηλή λειτουργική ασφά-
λεια όταν χρησιμοποιούν τον φούρνο με 
ενσωματωμένο πρόγραμμα IoT. Οι μηνιαίες 
αναφορές τους ενημερώνουν για την τρέχου-
σα κατάσταση της συσκευής τους.

Παραλλαγές τύπων
και διαθεσιμότητα

Ο φούρνος κεραμικών Programat είναι ο 
«έξυπνος ειδικός» για αποτελέσματα όπτησης 
υψηλής ποιότητας. Ο φούρνος αυτός διατί-
θεται σε τρεις παραλλαγές: P710 G2, P510 
G2 και P310 G2. Ο φούρνος συμπίεσης 
Programat είναι ο «αξιόπιστος συνεργάτης» 
για τις έξυπνες διαδικασίες συμπίεσης. Το 
μοντέλο αυτό προσφέρεται σε δύο παραλλα-
γές: EP 5010 G2 και EP 3010 G2. Όλες 
οι παραπάνω παραλλαγές τύπων είναι εξοπλι-
σμένες με την προηγμένη λειτουργικότητα 
IoT και είναι διαθέσιμες στην αγορά από τον 
Ιούνιο του 2021.

Το Programat® αποτελεί σήμα κατατεθέν 
της Ivoclar Vivadent AG.

Έξυπνη και ενστικτώδης λειτουργία: Η λειτουργικότητα IoT των νέων φούρνων Programat®

από την Ivoclar Vivadent έχει εξαιρετική αποδοχή

Κάθε μήνα και ένα webinar
της Ελληνικής Ενδοδοντικής Εταιρείας

Ξενοδοχείο: Radison Park Hotel, Λεωφ. Αλεξάνδρας 10, Πεδίον Άρεως, 
Αθήνα. Συντονιστής: Αν. Καθηγητής Γεράσιμος Δουβίτσας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

09.00-10.00: Προσέλευση – Εγγραφές
10.00-11.00:   Η διαχείριση της μεγαλύτερης υγειονομικής κρίσης του 

αιώνα. Δημήτριος Χατζηγεωργίου
11.00-12.00:  Ο ψυχισμός σε συνθήκες πανδημίας: Η αόρατη απειλή.
  Γεώργιος Μουσσάς
12.00-12.30: Διάλειμμα – Καφές
12.30-13.30:  Εργασιακή εξουθένωση και ποιότητα ζωής στα οδοντια-

τρεία πριν και μετά την πανδημία. Μαρία Αντωνιάδου
13.30-14.30: Διαχείριση ασθενών στην περίοδο της Covid-19. 
  Ιωάννα Γιάτση
14.30-15.00: Διάλειμμα - Καφές
15.00-16.00:  Η Περιπατητική Τέχνη σε διάδραση με τους περιορισμούς 

της εποχής του εγκλεισμού. Γιάννης Ζιώγας
 

Με το έμπα του 2020 ξέσπασε πανδημία ενός νέου κορωνοϊου, που πήρε 
το όνομα Covid-19.

Η εξάπλωση της πανδημίας ήταν ταχύτατη με τις κυβερνήσεις των χωρών 
να εφαρμόζουν μέτρα ελέγχου και περιορισμού της εξάπλωσης του ιού. Στις 
κοινωνίες των ανθρώπων επιβάλλεται ένας πρωτόγνωρος κοινωνικός απο-
κλεισμός, αλλάζοντας δραματικά την καθημερινότητά τους. Οι επιπτώσεις 
στην υγεία, στις κοινωνικές σχέσεις και στην οικονομία, σοβαρές και πολ-
λαπλές. 

Κατά πόσο έχει επηρεαστεί ο χώρος- της υγείας και ειδικότερα ο χώρος 
της οδοντιατρικής, στο σήμερα αλλά και για το αύριο, θα αναλυθεί και θα 
συζητηθεί σ’ αυτή την Ημερίδα.

Η Ημερίδα παρέχεται στους Οδοντιάτρους ΔΩΡΕΑΝ
Χορηγός: PIERRE FABRE HELLAS A.E.
Περισσότερες πληροφορίες: www.eso.gr

Ημερίδα από την
Εταιρεία Συγχρονης Οδοντιατρικής
Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022

Θέμα:

Covid-19: Το Σήμερα και το Αύριο
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Η αγορά οδοντιατρικής μονάδας εκτός από 
τη χαρά που δίνει σε κάθε οδοντίατρο, απο-
τελεί μια καθοριστική πράξη για το μέλλον 
του. Ο νέος οδοντίατρος πρέπει να προσέξει 
όλα εκείνα τα στοιχεία που θα τον διευκολύ-
νουν στη δουλειά του, θα του μειώσουν το 
άγχος κατά την αρχή της καριέρας του, αλλά 
και θα δημιουργήσουν ένα όμορφο εργασια-
κό περιβάλλον τόσο για τον ίδιο όσο και για 
τους ασθενείς του.
Για τον έμπειρο οδοντίατρο έρχεται κάποια 
στιγμή η ώρα, που η «κουρασμένη» έδρα του 
βγάζει φθορές και προβλήματα που προστί-
θενται στην ήδη υπάρχουσα κούραση του, 
με όχι και …ασήμαντο κόστος. Ταυτόχρονα, 
μετά από 15 - 20 χρόνια δουλειάς, ο οδο-
ντίατρος χρειάζεται μια αλλαγή για τον ίδιο 
αλλά και για τους ασθενείς του.

Κριτήρια επιλογής
οδοντιατρικής έδρας

• Εργονομία: Πρόκειται για τον πιο σημα-
ντικό παράγοντα. Η άνετη και απρόσκοπτη 
πρόσβαση στα κοπτικά, τη σιελαντλία, τον 
προβολέα, αλλά και η σωστή θέση εργασίας, 
βοηθούν τον οδοντίατρο στο να επικεντρω-
θεί στο θεραπευτικό του έργο.
Η μεγάλη τα-
μπλέτα επιτρέ-
πει στον οδο-
ντίατρο να έχει 
κοντά του όλα 
τα απαραίτητα 
εργαλεία που 
χρειάζεται σε 
κάθε περιστα-
τικό ενώ η τα-
μπλέτα βοηθού 
είναι σημαντική 
καθώς δίνει στον βοηθό τη δυνατότητα να 
ρυθμίζει τη θέση της έδρας, να έχει τον έλεγ-
χο του πτυελοδοχείου, του ποτηριού καθώς 
και του κουδουνιού.
Ο προβολέας LED νέας τεχνολογίας θεω-
ρείται πλέον απαραίτητος, καθώς παρέχει 
άπλετο και σωστό φωτισμό της στομα-
τικής κοιλότητας, επιδέχεται ρύθμιση της 
θερμοκρασίας χρώματος, και ταυτόχρονα δεν 
κουράζει τον ασθενή. 

Σημαντικό ρόλο παίζει και η καρέκλα του 
οδοντίατρου μια και η σωστή θέση του σώ-

ματος, θα τον γλιτώσει από πιθανά μυοσκε-
λετικά προβλήματα. Ένα οδοντιατρικό καρε-
κλάκι, εκτός από λειτουργικότητα πρέπει να 
έχει και αντοχή, μιας και επιβαρύνεται αρκετά 
κατά τη χρήση του.
• Αξιοπιστία: Σχετίζεται με το εργοστά-
σιο παραγωγής, το οποίο εξασφαλίζει τη 
ποιότητα κατασκευής και πολλές φορές είναι 
ανεξάρτητο από τη χώρα κατασκευής, μιας 
και αρκετά μέρη ή τμήματα του μηχανήμα-
τος, μπορεί να κατασκευάζονται σε διαφο-
ρετικές χώρες. Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει 
και ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην 
Ελλάδα, που θα εγγυηθεί τη σωστή εγκατά-
σταση και την απρόσκοπτη υποστήριξη και 
συντήρηση του μηχανήματος, με άμεση αντα-

πόκριση σε πιθανές βλάβες του μέλλοντος.
• Αισθητική: Οι σύγχρονες αισθητικές απαι-
τήσεις πρέπει να συνδυάζονται με τη ποιότη-
τα των υλικών, τόσο στα πλαστικά μέρη του 
μηχανήματος όσο και στο δέρμα ή τη δερ-
ματίνη της έδρας, για να απολαμβάνετε το 
ίδιο αισθητικό αποτέλεσμα και τα …επόμενα 
χρόνια.
• Κόστος: Τις εποχές που ζούμε, το κόστος 
παίζει σημαντικό ρόλο, πάντα σε συνάρτηση 
με την ποιότητα του οδοντιατρικού μηχανή-
ματος και χρειάζεται μια δυναμική ισορρο-
πία ανάμεσά τους. Ταυτόχρονα δεν πρέπει 
να ξεχνάμε και το πιθανό κόστος των 
ανταλλακτικών που θα χρειαστούν τα επό-
μενα χρόνια.

Η επιλογή ενός οδοντιατρικού μηχανήματος 
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, για να σας συ-
ντροφεύει η χαρά της αγοράς για πολλά 
…πολλά χρόνια.!!!

Για περισσότερες διευκρινήσεις μπορείτε 
να επικοινωνήσετε μαζί μας 
στο 210 7777936, 
ή να μας στειλετε τις απορίες σας στο 
email: info@unimedica.gr

Ρωτήστε τον τεχνικό: Επιλέγοντας οδοντιατρική μονάδα

από τον Δημήτρη Κατσιγιάννη 
Μηχανικό Βιοϊατρικής, Διευθυντή της Unimedica
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….. στον τερματισμό
Προλεγόμενα

Αναρωτιέμαι πόσο ταιριάζει να αρθρογραφείς 
σε έγκυρη Οδοντιατρική εφημερίδα που απευ-
θύνεται με επιστημονικά άρθρα σε «μαχόμε-
νους» Οδοντιάτρους, αναφέροντας σκέψεις 
και συναισθήματα που βιώνεις με την διακοπή 
του επαγγέλματος… Θα μείνω με τα ερωτη-
ματικά αλλά θα παρηγορηθώ στη σκέψη ότι 
είναι ένα γεγονόςμια κατάσταση που θα βρε-
θούν κάποτε όλοι.

... στον τερματισμό

Μετά από μια σύντομη παρέμβαση στην οδοντι-
ατρική έδρα, η τελευταία ασθενής έφυγε. Ήταν 
φίλη μου και ήξερε εκ των προτέρων ότι θα ήταν 
το «τελευταίο» περιστατικό στο ιατρείο μου, στην 
κυριολεξία!! Στο τραπεζάκι του χώρου αναμονής 
άφησε διακριτικά, χωρίς να μου το σχολιάσει, 
ένα περιποιημένο κουτί με γλυκά. Το ανακάλυ-
ψα αφού είχε φύγει, μαζί με ένα καρτελάκι που 
έγραφε «Να είναι γλυκιά η καινούρια αρχή». Για 
ποιαν «καινούρια αρχή» μιλούσε;

Έβγαλα την λευκή ιατρική μπλούζα από επά-
νω μου. Βγάζοντας την, μετά από πενήντα πε-
ρίπου χρόνια καθημερινής χρήσης ήταν σαν να 
αποχωριζόμουν τον εαυτό μου, εκείνο το βράδυ. 
Δεν την κρέμασα μαζί με τις άλλες! Αντίθετα 
μάζεψα και τις υπόλοιπες από την ντουλάπα που 
ήταν κρεμασμένες όλες μαζί, καθαρές και σιδε-
ρωμένες και τις έριξα σε μια τεράστια σακούλα. 
Την σήκωσα για να την μεταφέρω στο αυτοκί-
νητό μου, έσβησα το φως, κλείδωσα την πόρτα. 
Για λίγα δευτερόλεπτα και μέχρι να φτάσω στο 
ασανσέρ έμεινα στο σκοτάδι του διαδρόμου σαν 
να έμεινα στο κενό, έχοντας την σακούλα με τις 
μπλούζες κρεμασμένη στα χέρια μου. Η από-
σταση που είχα να διανύσω μέχρι την έξοδο, 
ελάχιστη στην πραγματικότητα, τεράστια στην 
ουσία της ήταν η αρχή ενός τέλους. Ενός τέ-
λους μιας τεράστιας διαδρομής…. Διέκοψα την 
λειτουργία του ιατρείου μου. Τι πάω να κάνω 
αναλογίστηκα ...και ταράχτηκα!! Το πλήρωμα 
του χρόνου ήρθε;

Έδωσα τέλος στην επαγγελματική μου ζωή, 
που μαζί με την φοιτητική είχε διάρκεια λίγο 
περισσότερο από μισό αιώνα. Μετά από πε-
νήντα χρόνια!!! Πενήντα χρόνια που σπάνια 
πέρασε εργάσιμη ημέρα τους που δεν φόρεσα 
την λευκή ιατρική μπλούζα, σήμα κατατεθέν της 
επαγγελματικής μου ενασχόλησης. Και να!! Ένα 
από τα πρώτα πράγματα που έκανα ήταν να μα-
ζέψω-καταργήσω-αποσύρω όλες τις λευκές μου 
μπλούζες. Τυχαίο; Συμβολικό; Θα άρχιζε μια 
καινούργια διαδρομή, υποθετικά αναμενόμενη, 
ασαφής, άγνωστη. 

Θα «βγω στην σύνταξη» λοιπόν κατά την λα-
ϊκή έκφραση ή θα θεμελιώσω «συνταξιοδοτικό 
δικαίωμα λόγω γήρατος», στην επίσημη ορολο-
γία. Βέβαια αυτή η ετικέτα «σύνταξη γήρατος» 
δεν μου είναι καθόλου συμπαθής! Μυρίζει, εν-
νοεί και φωνάζει γεράματα, απόσυρση, αδυνα-
μία, επιβάρυνση, μειωμένες ενέργειες και γενικά 
τίποτε θετικό. Το ότι όλοι γεράζουμε είναι ως 
ένα σημείο επιθυμητό και βεβαίως αναπόφευ-
κτο. Προσωπικά, σε χρόνους ανύποπτους είχα 
υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι θα σταματήσω 
να εργάζομαι ανεξάρτητα ηλικίας, όσο θα είμαι 
υγιής, πλήρης νοητικών, συναισθηματικών και 
κινητικών δυνατοτήτων. Η ουσία δηλαδή της 
δικής μου απόφασης ήταν γενικά να γεράζω 
άφοβα. Να μην ντρέπομαι για τις ρυτίδες που 
απέκτησα και για την χαλάρωση στο κορμί μου. 
Να μην μπεμπεκίζω και αν σπανίως το κάνω, να 
αυτοσαρκάζομαι την ίδια στιγμή. Να μην παζα-

ρεύω και να μην διαπραγματεύομαι τις αρχές 
μου, την ελευθερία και την αξιοπρέπειά μου 
λόγω ηλικίας. Να μην αφεθώ στην συρρίκνωση 
και την έκπτωση. Να είμαι «κυρία» του εαυτού 
μου και να κάνω απλώς ένα βήμα πίσω. 

Η απόφαση ήταν λοιπόν προσωπική, συνει-
δητή και χωρίς σκαμπανεβάσματα. Απόφαση 
σοβαρή που προφανώς επηρεάστηκε από πολ-
λούς εξωτερικούς παράγοντες, όπως λ.χ. την 
πανδημία και λόγω αυτής την μειωμένη προσέ-
λευση ασθενών και την καθημερινή αγωνία για 
το αυξημένο κόστος παροχής υψηλού επιπέδου 
υπηρεσιών. Αυτά ήταν τα προφανή και τα γε-
νικά. Τα ειδικότερα ήταν η αποστροφή μου σε 
οποιαδήποτε διαφημιστική προβολή και επι-
πλέον η συνειδητή απομάκρυνσή μου από την 
οδοντιατρική πιάτσα, συνέδρια, εμφανίσεις, 
ομιλίες-εισηγήσεις και διαδικτυακά σεμινάρια. 
Λες και βαρυστομάχιασα από Οδοντιατρική 
επιστήμη και είπα «αρκεί». Ο χρόνος αργά και 
αθόρυβα μας αποδομεί ως ζώντες οργανισμούς. 
Κάθε ημέρα κάτι χάνουμε, συνήθως χωρίς να το 
αντιλαμβανόμαστε. Εμείς οι ίδιοι αποδομούμε 
περιστασιακά και συνήθως βιαστικά ή και βίαια 
τις προσωπικές μας δημιουργίες, δουλειές, νοι-
κοκυριά, σχέσεις και συνεργασίες. Διαβρωτικός 
ο καιρός και η καθημερινή επανάληψη σε οδη-
γούν πιθανόν να καταθέσεις σταθερά τα όπλα 
σου, σαν να μην τα χρειάζεσαι πια και τελικά να 
διακόπτεις τις εργασίες σου από την Εφορία και 
από τον επαγγελματικό Σύλλογο που ανήκεις. Η 
αποδόμηση ενός ιατρείου όμως είναι μια δύσκο-
λη υπόθεση γιατί δεν καταργείς απλώς ένα χώρο 
δουλειάς. Καταργείς κομμάτι της ρουτίνας σου, 
των ενδιαφερόντων σου, της ουσίας σου, της 
προσωπικότητάς σου, της ζωής σου!!

Παρότι λοιπόν η απόφαση δεν ήταν στιγμιαία, 
πολλά και διάφορα, σύνθετα ή και αντιφατικά 
συναισθήματα με πλημμύρισαν εκείνο το τελευ-
ταίο «επαγγελματικό» βράδυ. Θα τα χαρακτήριζα 
μελαγχολικά και δύσκολα. Ίσως προϋπήρχαν 
από καιρό, σε χαμηλές δόσεις και ως ερωτημα-
τικά αλλά τώρα φούσκωσαν και κάλυψαν όλα τα 
άλλα. Τα συναισθήματα όμως δεν είναι για να τα 
διαχειριζόμαστε. Είναι για να τα βιώνουμε. Δεν 
μας ρωτούν, μας βρίσκουν. Εφόσον τα αντέξου-
με και τα τιμήσουμε, μπορούμε να δούμε τι πα-
ραπάνω μάθαμε για εμάς, για τους άλλους και 
για τις σχέσεις μας μέσα από αυτά. Αν δεν ανοί-
ξεις την πόρτα στα συναισθήματά σου, δε θα 
μπεις ποτέ στον πραγματικό κήπο της καρδιάς 
και της αλήθειας σου, ποτέ στην πραγματική 
εμπιστοσύνη, ασφάλεια και ένωση με τον εαυ-
τό σου και με τους άλλους. Υποσχέθηκα στον 
εαυτό μου να τον αφήσω να βιώσει τα γεγονός 
και γύρισα στο σπίτι μου. Στην διαδρομή δεν 
κατάφερα να συγκρατήσω ένα δάκρυ! Αύριο 
θα άρχιζε η αποδόμηση του στοιχείου «ιατρείο» 
αλλά το «αύριο» θα ήταν μια άλλη ημέρα ίσως 
λιγότερο φορτισμένη!!

Στον χώρο του ιατρείου υπήρχαν αποθηκευ-
μένα προσωπικά έγγραφα, βιβλιάρια σπουδών, 
φοιτητικές ταυτότητες, βεβαιώσεις, αντίγραφα 
πτυχίου, βιογραφικά σημειώματα, εισηγήσεις 

για εξέλιξη στις πανεπιστημιακές βαθμίδες και 
πλήθος ανάτυπα επιστημονικών εργασιών, που 
είχα όλα αυτά τα χρόνια εκπονήσει. Τώρα πλέον 
δεν ενδιέφεραν κανέναν και δεν ήταν χρήσιμα 
ούτε καν σε εμένα που με αφορούσαν. Τα έψαξα 
όλα ένα-ένα με τρυφερότητα, ίσως και με κάποια 
θλίψη. Από την αναδίφηση αναδύθηκαν σταθ-
μοί χαμένοι στην σκόνη του παρελθόντος, χα-
ρές που με στήριξαν, ήττες που με πόνεσαν και 
απώλειες που με τσάκισαν. Πριν παραδώσω τα 
τεκμήρια στην διαδικασία της ανακύκλωσης βυ-
θίστηκα μέσα τους να βρω τους χώρους, τα γε-
γονότα και τα συναισθήματα που με οδήγησαν 
να περπατήσω σε μονοπάτια δύσβατα αλλά και 
πάμφωτα, που έγιναν δικά μου. Φύλαξα ως πο-
λύτιμο θησαυρό ένα μόνο φάκελο με συστατικές 
και ευχαριστήριες επιστολές από σημαντικούς 
ανθρώπους που συνάντησα στην επαγγελματική 
μου πορεία. Ξαναδιαβάζοντάς τες, χρόνια μετά 
την δημιουργία τους, συγκινήθηκα πολύ και… 
ψήλωσα λιγάκι!! Ήταν τα «διαπιστευτήριά» μου. 

Με την αφορμή αυτή οδηγήθηκα στο ταξίδι 
των αναμνήσεων. Καταγράφω τώρα τις σκέψεις 
και τα συναισθήματα μου με τρόπο ελεύθερο. 
Μοιάζουν με ασκήσεις αυτοσχεδιασμού και 
ακροβασίας που προσπαθούν να ισορροπήσουν 
πάνω σε ένα τεντωμένο σκοινί. Είναι τίμιες, 
αληθινές και βασίζονται στον εαυτό τους. Εκ-
παιδευμένη επί χρόνια σε στεγνές-αυστηρές επι-
στημονικές συγγραφές, ερασιτέχνης σε προσπά-
θειες «λογοτεχνικές», αισθάνομαι αμήχανα αλλά 
οπωσδήποτε ελεύθερα, ρισκάροντας απλώς το 
προσωπικό μου κύρος. Πρόθεση μου είναι να 
εκθέσω κάτι από τον εαυτό μου καταγράφοντας 
με ειλικρίνεια τη γνήσια φωνή μου. 

… Το ξεκίνημα
Η ιδιωτική επαγγελματική

απασχόληση

Για την επιλογή του αντικειμένου της Πανεπι-
στημιακής μου εκπαίδευσης η φιλοδοξία μου 
ήταν ασαφής, αλλά η επιθυμία μου να σπου-
δάσω ισχυρότατη. Δεν ήξερα τι ακριβώς θέλω, 
αφού δεν είχα καμία απολύτως γνώση αυτού που 
λέμε «επαγγελματικός προσανατολισμός». Η μο-
ναδική ξεκάθαρη βούληση ήταν να προχωρήσω, 
κάτι που θα με βοηθούσε να είμαι σημαντική και 
αξιοπρόσεκτη. Νομίζω ότι με τον τρόπο μου ζη-
τούσα κάτι δημιουργικό. Για τις ικανότητές μου 
δεν είχα αμφιβολίες. Δεν ήμουν ψώνιο, αλλά 
προσγειωμένα και σταθερά αντιλαμβανόμουν 
ότι με λίγη προσπάθεια μπορούσα να πετύχω 
πολλά. Σε αυτό με είχαν στηρίξει οι απόψεις 
και η κρίση των δασκάλων και των καθηγητών 
που με είχαν μαθήτρια, μια και είχα άριστες 
επιδόσεις σε όλα τα μαθήματα. Αυτό λοιπόν 
ήταν το πρόβλημα!! Δεν είχε αναδυθεί ένα και 
μοναδικό ταλέντο, ένα χάρισμα σε ένα τομέα, 
ώστε να κατευθυνθώ προς τα εκεί. Οι όποιες 
ικανότητές μου μου έδιναν τα φτερά, αλλά η αυ-
στηρή ανατροφή μου και το γεγονός ότι ήμουν 
ορφανή από πατέρα δεν μου επέτρεπαν να έχω 
απαιτήσεις ή ανεδαφικά όνειρα. Εγώ όμως το 

είχα κτίσει το όνειρο έστω και ατελώς και ήθελα 
παθιασμένα να προχωρήσω, να γίνω «κάτι» καλύ-
τερο. Δεν είχα αξιολογήσει ή δεν είχα ψάξει στο 
βάθος το θέμα αλλά πολλά γεγονότα, συγκυρίες 
και δεδομένα με επηρέασαν. Τελικά δεν υπήρξε 
«προσωπική» επιλογή αλλά απλώς συμμόρφωση 
στις οικογενειακές υποδείξεις και τις συγγενικές 
προτροπές, μια πρώτη θυσία στην άγνοια και το 
τυχαίο.

Σπούδασα την Οδοντιατρική επιστήμη. 
Ήμουν μόνον είκοσι δύο χρονών μετά την από-
κτηση του πτυχίου μου και δεν είχα ακόμη την 
δυνατότητα να δω, να βρω ή να επινοήσω τους 
αμέτρητους δρόμους που υπήρχαν στη ζωή μου. 
Θεωρούσα ότι δεν είχα πολλές επιλογές. Ειδι-
κότητες, μετεκπαιδεύσεις και γενικά αναζήτηση 
και στροβίλισμα σε μια πιο ελεύθερη και συναρ-
παστική ζωή προόδου, εξέλιξης και μαθησιακής 
πληρότητας ήταν για εμένα, την εποχή μου και 
το περιβάλλον μου, διαστημικό παραμύθι. Σκέ-
ψεις για άνοιγμα ιατρείου δεν με απασχόλησαν 
για δύο λόγους. Δεν είχα απολύτως καμία οι-
κονομική δυνατότητα να αγοράσω μηχανήματα 
και εξοπλισμό και φοβόμουν, στην κυριολεξία 
με έπιανε πανικός στην ιδέα, να εμπλακώ με 
γραμμάτια και δόσεις. Από την άλλη δεν τρε-
λαινόμουν από χαρά να βρεθώ και να δουλέψω 
σε ένα ιατρείο μόνη, σχετικά άπειρη και με περι-
ορισμένες γνωριμίες. Για να κάνω την κατάστα-
ση ακόμη πιο σύνθετη, παντρεύτηκα. Ο έρωτας 
βλέπεις ήταν πολύ πιεστικός και δεν περίμενε!

Ο διορισμός μου, σε θέση βοηθού στην 
Οδοντιατρική Σχολή, ήταν μια ιδεώδης λύση 
αφενός μεν για να μην εγκαταλείψω τις γνώσεις 
μου και αφετέρου ταίριαζε στις χρονικές δυνα-
τότητές μου που, λόγω των νέων οικογενειακών 
υποχρεώσεων, αυξήθηκαν δραματικά με τα δυο 
μωρά που εν τω μεταξύ γέννησα. Η δημιουρ-
γία ιατρείου παραπέμφθηκε στις «καλένδες» και 
απομακρύνθηκε. 

Η ζωή όμως τα έφερε αλλιώς και το θέμα ιδι-
ωτικό ιατρείο αναβίωσε -πολλά χρόνια αργότε-
ρα- μετά την οδυνηρή απώλεια ενός κολλητού 
φίλου, συναδέλφου και συνοδοιπόρου στην 
Οδοντιατρική Σχολή. Τον Τάσο τον σκότωσαν 
άγνωστοι ένα βράδυ του Νοέμβρη έξω από το 
σπίτι του. Μας ενημέρωσε η γυναίκα του και 
φτάσαμε αμέσως εκεί. Γρήγορα άρχισε να μαζεύ-
εται κόσμος, το είπαν στην τηλεόραση, το έμα-
θαν όλοι φίλοι και γνωστοί. Το ξημέρωμα μας 
βρήκε όλους διαλυμένους και εξουθενωμένους, 
τον έναν γερμένο στην αγκαλιά ή ακουμπισμέ-
νο στα χέρια ή το κορμί του άλλου. Οι τυπικές 
διαδικασίες άρχισαν άμεσα και συνεχίζονταν με 
την Αστυνομία, την ασφάλεια, τις ανακρίσεις, 
που δεν κατέληγαν πουθενά. Όλοι είχαν τις 
υπόνοιές τους για συγκεκριμένο ηθικό αυτουρ-
γό, αλλά δεν υπήρχαν αποδείξεις και έπρεπε να 
βρεθούν. Ορίστηκε η κηδεία και έγινε. Κόσμος 
πολύς, αμέτρητος, θρήνος βαθύς. Οι φίλοι και 
οι συνάδελφοί μας δεν άφησαν τον Τάσο στους 
ξένους, στην τελική διαδρομή. Τον σήκωσαν 
τρυφερά, τον αγκάλιασαν στην κυριολεξία και 
τον περπάτησαν προσεκτικά στο τελευταίο σπίτι 
του. Το πένθος κράτησε πολύ! Εξάλλου είμα-
σταν πολύ νέοι για να αποδεχτούμε τον θάνατο 
ανάμεσά μας. Μέχρι τότε μας φαινόταν αφάντα-
στα μακρινός σαν να μη μας αφορούσε. 

Η ζωή συνεχιζόταν, με μαύρα ρούχα και μαύ-
ρη ψυχή. Υπήρχαν πιεστικές εκκρεμότητες που 
έπρεπε να αντιμετωπιστούν άμεσα. Μια από 
αυτές ήταν και το ιατρείο του Τάσου. Ιατρείο 
οργανωμένο με πολυπληθή πελατεία, με βοηθό 
και γραμματέα. Πολλοί ασθενείς σε διαφορετικά 
στάδια θεραπείας, με οικονομικές υποχρεώσεις 
ή με προπληρωμένη αμοιβή και άλλα πολλά 
θέματα που ζητούσαν άμεσα λύση. Προσφέρ-
θηκα να ολοκληρώσω τις θεραπείες που είχαν 
ξεκινήσει και είχαν εξοφληθεί, για να βοηθήσω 
την δύσκολη κατάσταση. Οι κόρες μου είχαν 
μεγαλώσει και τα απογεύματά μου ήταν σχετικά 
χαλαρά. Χωρούσαν μια προσπάθεια προσφοράς 

Ανθούλα 
Διαμάντη-Κηπιώτη 
Αναπλ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

...αναδύθηκαν 
σταθμοί χαμένοι 
στην σκόνη του 
παρελθόντος, 
χαρές που με 
στήριξαν, ήττες 
που με πόνεσαν 
και απώλειες που 
με τσάκισαν...
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σε ένα φίλο που χάθηκε! Έτσι μπήκα στον στί-
βο του ελεύθερου επαγγέλματος θέλοντας και 
μη θέλοντας, έχοντας ορίσει ένα χρονικά μικρό 
περιθώριο εμπλοκής, που κράτησε …τριάντα 
χρόνια!!!

…στον στίβο

Το τέλος του εικοστού αιώνα βρήκε την Οδοντι-
ατρική Επιστήμη, με την υποστήριξη της έρευ-
νας και την αλματώδη πρόοδο της τεχνολογίας, 
σε πλήρη επιστημονική άνθιση. Ψάχνοντας 
το παρελθόν ανακάλυψα-απόλυτα καθυστερη-
μένα είναι η αλήθεια- πόσα μονόπλευρα και 
στεγνά ξέραμε ή δεν ξέραμε για το αντικείμε-
νο της επαγγελματικής μας ενασχόλησης, όταν 
ξεκινήσαμε. Και ενώ είμαι σίγουρη ότι δεν μας 
διαφύγαν σημαντικές γνώσεις για «το στόμα» 
θεωρώ ότι πολλοί παγιδευτήκαμε μέσα σε αυτό 
και περιορίσαμε τον ορίζοντά μας. Θυμήθηκα 
τις δυσκολίες που περάσαμε ή έστω την αμη-
χανία μας να αντιμετωπίσουμε την επιχείρηση 
που λέγεται συνολικά «οδοντιατρείο». Χωρίς 
καμία γνώση από οικονομικά, από εφοριακές 
υποχρεώσεις, ανίδεοι σχετικά με την διαχείριση 
μιας μικρής έστω επιχείρησης, είχαμε επιπλέον 
ένα σοβαρότερο πρόβλημα που δεν το είχαμε 
αξιολογήσει: να διαχειριστούμε ανθρώπους τους 
οποίους όχι μόνον έπρεπε να αντιμετωπίζουμε 
αλλά και οφείλαμε να βοηθήσουμε στο πρόβλη-
μα για το οποίο ήρθαν να μας βρουν. Έχοντας 
ο καθένας μας τις, αμφίβολης σημαντικότητας, 
προσωπικές του εμπειρίες, ξεκινήσαμε να ερχό-
μαστε σε επαφή με τους ασθενείς μας, ξέροντας 
ελάχιστα ή τίποτε για την τέχνη και την ουσία 
της επικοινωνίας. Την μάθαμε και την εξασκή-
σαμε δουλεύοντας…

Στο τεράστιο πεδίο που αφορά στην εφαρ-
μοσμένη Οδοντιατρική οι ψυχολογικές παράμε-
τροι έχουν μεν διερευνηθεί, αλλά σε μικρότερη 
έκταση. Η όποια έρευνα έχει γίνει, εστιάζεται 
κατά κύριο λόγο στον παράγοντα «ασθενής». 
Οι λόγοι που οι άνθρωποι φοβούνται και δεν 
επισκέπτονται τον οδοντίατρο σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, η ανεύρεση τρόπων για υποστήρι-
ξη της προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας, 
η διερεύνηση μεθόδων και πρακτικών για να 
μειωθεί το άγχος και ο πόνος, είναι κυρίως τα 
θέματα που απασχόλησαν και απασχολούν την 
Οδοντιατρική κοινότητα. 

Ο φόβος είναι ο πρώτος και ίσως ο κυριότε-
ρος λόγος που επικαλούνται σχεδόν όλοι όταν 
τους ρωτήσει κάποιος γιατί δεν πηγαίνουν στον 
οδοντίατρο. Είναι γεγονός ότι ο ασθενής φοβά-
ται τον πόνο αλλά ο πόνος είναι το ισχυρότε-
ρο κίνητρο που τον κινητοποιεί. Το θέμα είναι 
τεράστιο, πολυπαραγοντικό και οι αιτίες του 
ιδιαίτερα πο¬λύπλοκες. Έχει βρεθεί ότι υπάρχει 
μια απόσταση, μια διάσταση-ασυμφωνία μεταξύ 
της άποψης των ατόμων περί την Οδοντιατρική 
παρέμβαση και αυτού που στην πραγματικότητα 
κάνουν. Μια τέτοια ασυμφωνία, μεταξύ του τι πι-
στεύει κάποιος ότι πρέπει να κάνει και τι εν τέλει 
κάνει, αποδεικνύει ότι η σχέση μεταξύ απόψεων 
και συμπεριφοράς είναι περισσότερο σύνθετη 
από ότι πιστεύεται. 

Η έλλειψη ενημέρωσης έχει επίσης ενοχο-
ποιηθεί αν και σήμερα στα αναπτυγμένα κράτη 
και μόνον τα μηνύματα στα ΜΜΕ και το στο δι-
αδίκτυο είναι τόσα πολλά, που θα μπορούσαν 
να παρακινήσουν ακόμη και το ανημέρωτο από 
άλλες πηγές άτομο, να ενδιαφερθεί για την στο-
ματική του υγεία. Ο φόβος για την οικονομική 
επιβάρυνση που θα έχει είναι ένας ακόμη παρά-
γοντας που απασχολεί τον υποψήφιο ασθενή. 
Άριστης ποιότητας και υψηλού επιπέδου οδο-
ντιατρική παροχή, σε ένα σύγχρονα οργανω-
μένο οδοντιατρείο, σημαίνει σημαντικό κόστος 
που θα κληθεί να το πληρώσει.

 
…..η σχέση

Το είδος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 
οι οδοντίατροι στην σχέση τους με τους ασθενείς 
τους κατά την διάρκεια της θεραπείας τους έχει 
διερευνηθεί. Συγκεκριμένα τους ζητήθηκε να 

υποδείξουν «τρία προβλήματα στην διαχείριση 
ασθενών που είχαν αξιολογήσει ως δύσκολους». 
Το συχνότερο πρόβλημα που αναφέρθηκε αφο-
ρούσε στην σχέση οδοντογιατρού-ασθενή. Ο 
άνθρωπος είναι εξορισμού ον κοινωνικό. Για να 
αξίζει τον κόπο η ζωή μας και για να την κάνου-
με ενδιαφέρουσα δημιουργούμε, αναπτύσσουμε 
και τελειώνουμε συνεχώς, σχέσεις. Στην επαγ-
γελματική μας ζωή οι σχέσεις μας επιβάλλονται, 
επιλεγμένες από το ένα πρόσωπο της σχέσης, 
τον ασθενή και είναι συνήθως εφήμερες. Μεγά-
λο μειονέκτημα τους είναι το ότι απαιτούν να 
δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης από την πρώ-
τη επαφή. 

H ανάγκη μας για αποδοχή μας κάνει να την 
αναζητούμε διαρκώς, συνήθως από σημαντικούς 
για μας ανθρώπους. Την ίδια ώρα βάζουμε σε 
δεύτερη μοίρα ή αγνοούμε τα αιτήματα του εσώ-
τερου εαυτού μας. Αν ζούμε με τέτοιο τρόπο 
είναι σίγουρο ότι θα βρεθούμε σε κατάσταση 
ασυμφωνίας. Μόνον όταν συνειδητοποιήσουμε 
τις ανάγκες του εαυτού μας τότε μόνο θα μπο-
ρέσουμε να ενεργήσουμε με γνώμονα την ικα-
νοποίηση των πραγματικών αναγκών μας και 
να είμαστε αυθεντικοί. Σύμφωνα με τα λεξικά 
«αυθεντικός» είναι ο έγκυρος, ο γνήσιος. Γνησι-
ότητα ή αυθεντικότητα είναι στάση ή ο τρόπος 
ύπαρξης, που ένας μεγάλος Αμερικάνος ψυχο-
θεραπευτής ο Carl Rogers θεωρούσε ως απαραί-
τητη συνθήκη, την οποία έπρεπε να πληρούν οι 
ψυχοθεραπευτές–σύμβουλοι. Θεωρώ ότι αυθε-
ντικοί πρέπει να είναι όλοι όσοι ασχολούνται με 
τον άνθρωπο σε θέματα υγείας και θεραπευτικής 
παρέμβασης. Γνησιότητα σημαίνει ότι οι θερα-
πευτές γνωρίζουν καλά τον εαυτό τους, τις δυ-

νατότητες και τις ικανότητές τους, δεν είναι αμυ-
ντικοί ούτε επιθετικοί στην σχέση τους με τους 
ασθενείς τους, είναι έτοιμοι να δείξουν ποιοι 
είναι αντί να υιοθετούν μια αμέτοχη ή απόμακρη 
στάση. Χρειάζεται να έχουν επίγνωση των εσω-
τερικών τους διαδικασιών, διαθέσεων, σκέψεων 
και συναισθημάτων. Μεγαλύτερη αυθεντικότητα 
σημαίνει ισορροπία, μεγαλύτερη αυτοδυναμία, 
μικρότερη εξάρτηση από την επιβεβαίωση τρί-
των και μικρότερη σπατάλη ενέργειας. 

Ας μην ανησυχούμε λοιπόν για την συνολική 
εικόνα μας. Αυτοί που πραγματικά είμαστε, η 
αυθεντική μας ύπαρξη είναι πάντα ορατή, έτσι 
κι αλλιώς. Οι πληγές μας, τα ανοιχτά μέτωπα 
της ζωής μας, ακόμη και αν εμείς δεν τα συ-
νειδητοποιούμε, είναι χαραγμένα πάνω μας και 
εκπέμπουν τη δύναμη και τον πόνο μας. Το ίδιο 
και οι επιτυχίες, οι υπερβάσεις, οι αποφάσεις 
μας. Σαν να τα προσθέσαμε εμείς στον πίνακα 
της προσωπικής μας ιστορίας, ακτινοβολούν τη 
μοναδική ενέργεια της ύπαρξής μας και αλλά-
ζουν από μας τους ίδιους, μέσα από την ωριμό-
τητα και την εμπειρία της ζωής. Η ψυχολογία ως 
επιστήμη, παρέχει μια διαφορετική θέαση του 
ανθρώπου που σε πολλές περιπτώσεις βοηθά 
πολύ και σε άλλες λιγότερο. Η βοήθεια μπορεί 
να είναι άμεση μια και είναι αποδεδειγμένο ότι 
ο άνθρωπος λειτουργεί καλύτερα όταν γνωρίσει 
τον εαυτό του. 

Οι αμέτρητοι ασθενείς, στις Πανεπιστημιακές 
κλινικές ή στο ιδιωτικό ιατρείο όλα τα χρόνια, 
αποτέλεσαν μια ομάδα με τους οποίους δια-
μόρφωσα διαφορετικής μορφής σχέση. Αχαρ-

τογράφητο μωσαϊκό, πολύχρωμο, ανόμοιο, 
δαιδαλώδες, άνισο, άγνωστο και γι’ αυτό εκπλη-
κτικά ενδιαφέρον για ανθρωποπαρατήρηση, ως 
εμπειρία ζωής. Ανούσιοι,αδιάφοροι, θλιβεροί 
αλλά και εξαιρετικά ενδιαφέροντες άνθρωποι 
ακούμπησαν για λίγο ή περισσότερο χρόνο τον 
κύκλο της ζωής μου και άφησαν εκεί το αποτύ-
πωμά τους, βαθύ ή επιφανειακό. Έχω ασχοληθεί 
με τους ασθενείς μου με κέφι, ενδιαφέρον και 
προσωπική ανάλωση. Με το τέλος της συνερ-
γασίας μας πολλοί από αυτούς έφυγαν απόλυτα 
ευχαριστημένοι από την θεραπεία τους, ευγνώ-
μονες από την αντιμετώπισή τους και ευτυχείς 
για την γνωριμία. Πίστεψα ότι θα ήταν «οπαδοί» 
μου για όλη τους την ζωή. Πολλούς από αυτούς 
δε τους ξαναείδα ποτέ. Ανεξάρτητα από αυτό 
όμως θεωρώ ότι εγώ τους χρωστώ πολλά. Ήταν 
η καθημερινή συντροφιά μου και είχαν το εν-
διαφέρον μου για πολλά χρόνια. Οι σύντομες 
κουβέντες μας ανάμεσα στα ραντεβού, ανέδει-
ξαν αξιόλογες και άκρως ενδιαφέρουσες προσω-
πικότητες με τις οποίες άλλοτε χλιαρά, ή τις πε-
ρισσότερες φορές ουσιαστικά, συνδέθηκα. Από 
όλο αυτόν τον μικρό-μέγα κόσμο, επέλεξα τους 
φίλους μου. Οι φιλίες δεν ήταν πολλές, αλλά 
ήταν καθοριστικές για τη ζωή και την προσωπι-
κότητά μου. Υπήρξα τυχερή και ευλογημένη, για 
αυτές που στέριωσα με συνεργάτες- συνοδοιπό-
ρους και με άλλα σπουδαία άτομα από διαφο-
ρετικούς χώρους. Συνάντησα πολλούς χαρισμα-
τικούς και ενδιαφέροντες ανθρώπους, Έλληνες 
και ξένους. Έδωσα πολλά και πήρα πολλά σε 
αυτές τις σχέσεις, αλλά το σπουδαιότερο είναι 
ότι επηρεάστηκα θετικά, εξελίχθηκα και πλούτι-
σα μέσα από αυτές. 

….η διακοπή

Σήμερα ο μέσος άνθρωπος ξοδεύει στην δου-
λειά του έξι, οχτώ ή και περισσότερες ώρες την 
ημέρα, δηλαδή περισσότερο χρόνο από οποια-
δήποτε άλλη δραστηριότητα. Η εργασία μας 
προσφέρει την αίσθηση της κατεύθυνσης και 
του σκοπού της ζωής μας, καθώς ορίζει πολλά 
από τα πιο σημαντικά και επιθυμητά μελλοντικά 
μας σχέδια. Να εργάζεσαι δεν σημαίνει μονά-
χα κέρδη και χρήματα. Όταν όμως κερδίζουμε 
χρήματα και έχουμε την δυνατότητα να συντη-
ρούμε τον εαυτό μας και αυτούς που αγαπάμε, 
η αίσθηση της αυτοπεποίθησης και της αυτο-
εκτίμησης ενισχύεται. Μέσα από την δουλειά 
γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας, εξασκούμε 
και αυξάνουμε τα προσόντα μας. Η δουλειά μας 
προσφέρει μια δομή που οργανώνει την ζωή 
μας και μας εντάσσει σε ένα κοινωνικό πλαίσιο 
που μας δίνει την δυνατότητα να επικοινωνούμε 
και να αλληλοεπιδρούμε με τους άλλους. Επο-
μένως, δεν είναι καθόλου παράξενο το γεγονός 
ότι καταλήγουμε να ταυτίζουμε τον εαυτό μας με 
την δουλειά μας και ότι είναι ένα από τα βασικά 
στοιχεία που μας προσδιορίζουν. 

Όταν είχε ζητηθεί από τον Σ. Φρόϋντ να ορί-
σει τους στόχους μιας υγιούς ψυχικής ζωής, η 
απάντηση του ήταν: «Να αγαπάς και να εργάζε-
σαι». Είναι φανερό πως η δουλειά μας συνδέεται 
σε μεγάλο βαθμό με όσα έχουμε πετύχει στο πα-
ρελθόν μας και με όσα θέλουμε ή σχεδιάζουμε 
να πετύχουμε στο μέλλον μας. Η σημασία που 
δίνουμε στις σχέσεις μας και στην πιθανή απώ-

λειά τους είναι συχνά προφανής, ενώ η σημασία 
που έχει η εργασία μας στην ζωή μας συχνά μας 
διαφεύγει. Μια ενδεχόμενη παύση της ισοδυ-
ναμεί με αλλαγή της καθημερινότητας μας, του 
τρόπου ζωής μας, διατάραξη της δομής που 
οργανώνει την ζωή μας και πιθανόν ματαίωση 
των μελλοντικών μας σχεδίων. Βέβαια όταν η 
απώλεια της εργασίας έρχεται απροειδοποίητα 
και αιφνίδια, η μεταβολή του εργασιακού μας 
ρόλου μας φέρνει αντιμέτωπους με ιδιαίτερα 
δύσκολες καταστάσεις και μεταβάσεις. Τι είναι 
όμως αυτό που κάνει την απώλεια της εργασίας 
τόσο δύσκολη;

Διακοπή του επαγγέλματος σημαίνει πολλά 
περισσότερα από απώλεια του εισοδήματος και 
οικονομική δυσπραγία. Το γεγονός ότι έχουμε 
επενδύσει σημαντικά κομμάτια της ταυτότητας 
και της ζωής μας στην δουλειά μας, κάνει πιο 
δυσβάσταχτες τις συνέπειες. Όπως και άλλες 
απώλειες, έτσι και η απώλεια-διακοπή της ερ-
γασίας συνοδεύεται από συναισθήματα θυμού, 
αγανάκτησης, θλίψης και οργής. Συνήθως το 
άτομο νιώθει αβεβαιότητα για το αύριο, απελ-
πισία, αλλά και έντονη απογοήτευση ότι τα 
πράγματα δεν θα αλλάξουν, ενώ πολλές φορές 
μπορεί να είναι πολύ δύσκολο πλέον να δώσει 
νόημα στη ζωή του και να αντλήσει ικανοποίη-
ση και χαρά. 

Η απώλεια της εργασίας επιφέρει αναστάτω-
ση και αποπροσανατολισμό και έχει σημαντικές 
επιπτώσεις και στην ψυχοκοινωνική λειτουργι-
κότητα του ατόμου, καθώς τα συναισθήματα θλί-
ψης και θυμού και η μειωμένη αίσθηση αξίας και 
αυτοεκτίμησης που μπορεί να νιώθει, οδηγούν 
σε μια κοινωνική απομόνωση. Τα άτομα του 
οικογενειακού κύκλου και του στενού φιλικού 
περιβάλλοντος μπορεί να γίνουν αποδέκτες μιας 
πιο επιθετικής συμπεριφοράς η οποία θα δυσχε-
ράνει τις σχέσεις και θα εντείνει τα συναισθήμα-
τα αναξιότητας και μοναξιάς του ατόμου. Η έλ-
λειψη εισοδήματος και οι οικονομικές δυσκολίες 
που προκύπτουν φέρνουν το άτομο αντιμέτωπο 
με νέες απαιτήσεις και με την προσαρμογή του 
σε νέα δεδομένα ή και σε έναν καινούργιο ρόλο. 
Θεωρώ όμως ότι το πιο καθοριστικό από όλα 
είναι η αδυναμία ή η δυσκολία ανεύρεσης νέων 
στόχων που να γεμίζουν εποικοδομητικά τις 
πολλές πλέον ελεύθερες-μοναχικές ώρες σου!!

Προσπαθώ να αντιμετωπίσω το κλείσιμο 
του ιατρείου μου όχι σαν κατάσταση που μου 
προκαλεί στεναχώρια αλλά ως μετάβαση στην 
πορεία της ζωής, δηλαδή περισσότερο ως δι-
εργασία παρά σαν μεμονωμένο γεγονός. Ως μια 
διεργασία που έχει αντίκτυπο σε όλες τις πτυχές 
της ζωής μου. Προσπαθώ να το νοηματοδοτή-
σω όχι σαν απώλεια αλλά να την αναγνωρίσω 
ως περίοδο ενδοσκόπησης και σχεδιασμού των 
επόμενων βημάτων μου. Δύσκολο! Προσπαθώ 
να πείσω τον εαυτό μου ότι η προσωπική μου 
εξέλιξη είναι ένα ταξίδι, με τα πάνω και τα κάτω, 
με τα μπρος και με τα πίσω. Αναρωτιέμαι αν τε-
λικά κατακτάμε κάτι οριστικά και αμετάκλητα. 
Όμως ακόμη και τις «αποτυχημένες» μου μελ-
λοντικές προσπάθειες θα προσπαθήσω να τις 
γιορτάσω θεωρώντας ότι είναι ένδειξη βάδισης 
προς τα εμπρός. Στόχος μου δεν είναι πλέον η 
τελειότητα, αλλά παρά τα τραύματα μου και τις 
αντιξοότητες, να έχω μια όσο γίνεται καλύτερη 
ποιότητα ζωής. Σημασία έχει να μην χάσω το 
νόημα της και να μη νυχτωθώ εκεί που θρηνεί 
η ψυχή μου.

Ελπίζω ότι έχω ακόμα κάποιες λευκές σελί-
δες στο βιβλίο της ζωής μου. Άσχετα με το τι 
θα γράψει η μοίρα, εγώ θα επιμένω να φτιάχνω 
στο περιθώριο ζωγραφιές... Με ηρεμεί που ενώ 
σίγουρα αδειάζει το τσεπάκι της ψυχής μου, δεν 
έχασα τα ναύλα του ονείρου. Είμαι τυχερή για-
τί η πραγματικότητα είναι απλόχερη μαζί μου. 
Είμαι υγιής και ξυπνώντας το πρωί, μπορώ να 
απολαμβάνω από την μπαλκονόπορτα μου το 
γαλάζιο του ουρανού και τα ανθισμένα παρτέρια 
μου. Είμαι εναργής και χαίρομαι που προσπαθώ 
να γράφω τις σκέψεις μου και που μπορώ να 
ονειρεύομαι. 

Ναι! και θα μου ευχηθώ.. «Να είναι γλυκιά η 
καινούρια αρχή».

...ελπίζω ότι έχω 
ακόμα κάποιες 

λευκές σελίδες στο 
βιβλίο της ζωής 
μου. Άσχετα με 
το τι θα γράψει 
η μοίρα, εγώ θα 

επιμένω να φτιάχνω 
στο περιθώριο 

ζωγραφιές...
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Ανταύγειες Λόγου και Τέχνης
Του Γεράσιμου Δουβίτσα Αναπληρωτή Καθηγητή Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Σύγχρονοι Έλληνες Ποιητές 14
Γιάννης Δούκας 

O Γιάννης Δούκας γεννήθηκε το 1981 
στην Αθήνα. Σπούδασε φιλολογία στο 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
και Digital Humanities στο King'sCollege 
του Λονδίνου. Ζει στο Γκόλγουεϊ της Ιρ-
λανδίας, όπου εκπονεί τη διδακτορική 
του διατριβή. Βιβλία του: Ο κόσμος όπως 
ήρθα και τον βρήκα (σύντομα πεζά, Κέ-
δρος, 2001), Στα μέσα σύνορα (ποιήματα, 
Πόλις, 2011, Βραβείο Πρωτοεμφανιζό-
μενου Ποιητή του Περιοδικού Διαβάζω), 
Το Σύνδρομο Σταντάλ (ποιήματα, Πόλις, 
2013, Βραβείο Γ. Αθάνα της Ακαδημίας 
Αθηνών). 

Έχει συνυπογράψει, με τον Χάρη Βλα-
βιανό, τη μετάφραση των ερωτικών ποι-
ημάτων του e.e. cummings με τον τίτλο 
λοιπόν ας φιληθούμε (Πατάκης, 2014). 
Συνεργασίες του, κριτικά κείμενα και με-
ταφράσεις, έχουν δημοσιευτεί σε περιοδι-
κά, κυρίως στο Διαβάζω και την Ποιητική, 
στης οποίας τη συντακτική ομάδα μετέχει. 
Ποιήματά του έχουν μεταφραστεί στα αγ-
γλικά, τα γαλλικά και τα σερβικά.
Διακρίσεις:
-  Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Ποιητή 

του Περιοδικού Διαβάζω για το βίβλιο 
Στα μέσα σύνορα

-  Βραβείο Γ. Αθάνα της Ακαδημίας Αθη-
νών για Το σύνδρομο Σταντάλ

Ποίηση
• Το σύνδρομο Σταντάλ, Πόλις 2013
• Στα μέσα σύνορα, Πόλις 2011

Πεζογραφία
•  Ο κόσμος όπως ήρθα και τον βρήκα. 

Πλάνα σεκάνς, Κέδρος 2001
Δυο ποιήματα από το βιβλίο Στα μέσα 

σύνορα («Δυο δρόμοι» και «Στην εποχή του 
κάτι σαν») μελοποιήθηκαν από τον Νίκο 
Πλατύραχο στον δίσκο του Τα Άστεγα.

Δυο τραγούδια σε στίχους του («Στην 
ίδια πόλη υπό βροχήν» και «Μπιλιάρδο») 
έχουν συμπεριληφθεί Στην ομίχλη των 
καιρών, δίσκο του Θάνου Μικρούτσικου 
(2017)

Νανά Ησαΐα  
Γεννήθηκε το 1934 
στην Αθήνα. Σπού-
δασε ένα χρόνο σε 
σχολή γραμματέων 
στο Λονδίνο. Επι-
στρέφοντας στην 
Ελλάδα εργάστηκε 
ως γραμματέας του 
τότε πρωθυπουργού 
Κων/νου Καραμαν-

λή (1958-1964). Την περίοδο 1959-1963 
σπούδασε ζωγραφική στο ελεύθερο σπουδαστή-
ριο της Σχολής Βακαλό. Καθηγητής της ήταν ο 
Παναγιώτης Τέτσης. Πήρε μέρος σε έξι πανελ-
λήνιες εκθέσεις ζωγραφικής. Έκανε την πρώτη 
της ατομική έκθεση το 1974 στη γκαλερί «Ώρα».
Πρωτοεμφανίστηκε στην ποίηση το 1969, δη-
μοσιεύοντας την ποιητική συλλογή «Ποιήματα 
1969». Θα δημοσιεύσει επίσης τα έργα: «Έξι 
Ποιητές» (1971), «Persona» (1972), «Ένα βλέμ-
μα» (1974), «Mέρες και νύχτες χωρίς σημασία» 
(1977), «Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων» 
(1977), «Μορφή» (1980, ποιητική συλλογή για 
την οποία πήρε το 1981 το 2ο Κρατικό Βραβείο 
Ποίησης). «Στην Τακτική του 'Ερωτα» (1982), 
«Συναίσθηση Λήθης» (1982). Έγραψε επίσης 
μυθιστορήματα: «Οι διαφορετικές εκδοχές του 
παιχνιδιού» (1990), «Η μόνη δυνατή περιπέτεια» 
(1994), «Η Ιστορία Τότε και Τώρα» (1997), 
«Μια ερωτική σχέση παραλλαγή μιας άλλης» 
(2001, υποψήφιο για το βραβείο μυθιστορήμα-
τος του περιοδικού «Διαβάζω»), «Άλλη, ημερολό-
γιο 19811983». Μετέφρασε Σούζαν Σόνταγκ, 
Σίλβια Πλαθ Τ. Έλιοτ κ.ά. Ποιήματά της έχουν 
μεταφραστεί στα αγγλικά, γαλλικά, ουγγρικά, 
ιταλικά και φλαμανδικά. Εκπροσώπησε την Ελ-
λάδα στο 4ο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Ποίησης στη 
Λουβέν του Βελγίου, και στην ετήσια συνάντηση 
ποιητών του πορτογαλικού PEN CLUB, στη Λι-
σαβόνα το 1996.

Για την ποίησή της ο Αλέξανδρος Αργυρίου 
αναφέρει («Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνί-
ας» τόμος Ζ΄): «Η ποίηση της Ησαΐα είναι ποίηση 
φθοράς οπωσδήποτε. Αλλά η φθορά αυτή δεν 
εκφράζεται με συναισθήματα. Τα συναισθήματα 
περνούν, προτού να μπουν στην ποίηση, από ένα 
χώρο που τα αποστειρώνει ή τα διυλίζει. Γίνο-
νται καθαρά, καθαρισμένα, τρόπον τινά, από τον 
ίδιο τον εαυτό τους: από το περιττό βάρος του 
εαυτού τους. Γίνονται έννοιες που περιγράφουν 
συναισθηματικές καταστάσεις του κενού και του 
τίποτα. Μέσα σ' αυτό το τίποτα αφομοιώνεται 
και ο πόνος που τον παράγουν οι παντοειδείς αν-
θρώπινες σχέσεις. Και προπάντων οι ερωτικές, 
γιατί αυτές κυρίως την ενδιαφέρουν. Όμως, εξε-
λίσσονται κι αυτές μόνιμα σε παγίδες μοναξιάς. 
Από τις παγίδες αυτές επιχειρεί να απεγκλωβι-

στεί με την αποστείρωση των συναισθημάτων, με 
την αποξένωση: με το μεταβολισμό της αυτοπα-
ρατήρησης σε ετεροπαρατήρηση, ώστε να κοιτά-
ζει τον εαυτό της σαν να κοιτάζει έναν άλλο».

Πέθανε από ανακοπή καρδιάς στην Αθήνα το 
2003.

Στην εποχή τού κάτι σαν
Στην εποχή τού κάτι σαν
Μπότες και πέτσινα μπουφάν
Φοράνε και κυκλοφορούν
Στην πόλη που περιπολούν
Σαν κλέφτες οι αστυνόμοι

Στους τοίχους ψίθυροι, κραυγές
Μαύροι λεκέδες και μπογιές
Με τον θυμό και την ντροπή
Πάνω στην κόκκινη γραμμή
Χορεύει κι η συγγνώμη

Και στ’ οχυρό των Αθηνών
Πάνω στις βίγλες των τειχών
Τη νύχτα ανάψανε φωτιές
Και ήταν πολιορκητές
Οι πολιορκημένοι 

Στον νεκροθάλαμο μετρώ
Τραύμα του θώρακος τυφλό
Ύψιλον πάνω στο κορμί
Σαν του αιώνα την τομή
Ανοίγει και βαθαίνει

Στην εποχή τού κάτι σαν
Με σιδερένιο παραβάν
Κρύφτηκαν όλα. Μόνο εμείς
Μέχρι το τέλος εκκρεμείς
Φορώντας κουστουμάκι

Εδώ που οι δρόμοι είναι παλιοί
Αλλά η πόλη μάς καλεί
Για να εφευρεθεί ξανά
Μέσα από στάχτη και φωτιά
Τούτο το αλωνάκι

Η Σαπφώ νοικοκυρά
Πολιορκώντας από μέσα ένα τριάρι
Πρωτοβουλία για παράθυρο θα πάρει
Και με τις γλάστρες στη βεράντα της θα ζει
Το μεσημέρι πάντα θα την ξεσηκώνει

Θα νιώθει κάπως ξεχασμένη, κάπως μόνη
Ώσπου στο τέλος θα καλμάρει κάθε αυγή
Θα δώσει χώρο στο παράλογο
Κι όταν ανοίξει τον διάλογο
Με τ’ άπειρο
Πάνω σε πάπυρο
Θ’ αφήσει τ’ όνομά της
Κληρονομιά της 

Βροχή, θα σκέφτεται, και πολυκατοικία
Και θα βυθίζεται σε μια μελαγχολία
Σαββατοκύριακο, τσιγάρο και καφές
Σε μια παρένθεση που θα χωράει τόσα
Όσα δεν ήξερε ποτέ να πει η γλώσσα
Κι όσα δεν μπόρεσαν να κρύψουν οι βαφές

Μορφή
Είναι αυστηρά τα σύμβολα απόψε
Αν και από καιρό νεκρά
Ο χαρτοκόπτης
Η κρύπτη
Μια εικόνα κενή,
Όλα είναι ακατάληπτα.
Πέρα απʼ τις σκέψεις.
Ποιες σκέψεις;
Στην θέση μου κάθεται μια λευκή μορφή.
Αντιγράφει τη σκηνή.
Όπως την υποβάλλουν
Τα αντικείμενα λέξεις.

Παράλογη σκέψη
Παράταση ή επανάληψη
Μιας τυφλής πράξης;
Πως με τον ίδιο τόνο φωνής
Επέμενα στην εκμάθηση
Της λογικής
Με τις ίδιες σαφείς λέξεις;
Δεν έβλεπα την έμμονη σκέψη;
Καθημερινά λόγια την έκρυβαν
Και ακόμα την αγνοώ.
Την διαστροφή της αίσθησης.
Παραίσθηση;
Παράλογη σκέψη;

Άγνωστη
Πήρα το μάθημα του αίματος.
Όπως και της λογικής.
Μια παραισθητική μορφή
Καλύπτω την έκφρασή μου.
Πότε στέκομαι στην πόρτα.
Στην θέα του απογεύματος.
Πότε περνώ από τις καθημερινές ώρες.
Ήσυχη τακτοποιώ.
Ποτέ δεν αναγνωρίζομαι.
Ποια λύση θα με παρουσίαζε στο φώς;
Άγνωστη σαν σκιά
Διαρκώς καλύπτω
Την ίδια απόσταση
Από την ζωή μου.

Κυκλοφόρησε το 3ο Album των Μελών
 του 

ΟΜΙΛΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες: «Οδοντιατρικό Βήμα», τ. 210 3814939



Dental Expert - ÕÓÓ· ∂ÏÌ¿ÔÁÏÔ˘ ∂.¶.∂.
Φειδιππίδου 30, 11527, Γουδή,

Τηλ.: 210 7770739, 210 7770749, Φαξ: 210 7770716,  anna@dental-expert.gr

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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