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άθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων
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Στις οικογένειες μας
και στους δασκάλους μας
με ευγνωμοσύνη

Αφιερώνεται
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Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι η ανάλυση των σύγχρονων 
δεδομένων της χειρουργικής στην περιοδοντική θεραπεία, 
συγκεκριμένα όλων των χειρουργικών τεχνικών που εφαρ!
μόζονται στην Περιοδοντολογία. 

Αρχικά, αναλύονται τα κρίσιμα ανατομικά στοιχεία 
για την Περιοδοντολογία και την Εμφυτευματολογία. Η 
γνώση της ανατομίας αποτελεί σημαντικό εφόδιο για τον 
οδοντίατρο για  το σχεδιασμό και την εκτέλεση χειρουργι!
κών επεμβάσεων στη στοματική κοιλότητα, όπως η φάση 
αποκατάστασης των βλαβών στην περιοδοντική θεραπεία 
(ή χειρουργική φάση της περιοδοντικής θεραπείας ή 
χειρουργική περιοδοντική θεραπεία ή χειρουργική περιο!
δοντίου) και η τοποθέτηση εμφυτευμάτων. Η εξέλιξη  των 
χειρουργικών  τεχνικών στην Περιοδοντολογία καθώς και 
η πρόοδος της Εμφυτευματολογίας καθιστούν ακόμα πιο 
επιτακτική την ανάγκη επαρκούς γνώσης της ανατομίας 
της στοματικής κοιλότητας. 

Στη συνέχεια, αναλύονται οι βασικές αρχές της χει!
ρουργικής στην περιοδοντική θεραπεία, ιδιαίτερα οι αρχές 
εφαρμογής των χειρουργικών τομών για το σχεδιασμό 
των κρημνών, της αναπέτασης των κρημνών και της 
συρραφής αυτών. Τονίζεται η σημαντικότητα της επαρκούς 
προετοιμασίας πριν τη χειρουργική θεραπεία, της ορθής 
επιλογής της χειρουργικής τεχνικής σύμφωνα με το σκο!
πό της θεραπείας, της ορθής εκτέλεσης της χειρουργικής 
τεχνικής που επιλέχθηκε και της αποφυγής παραγόντων 
που μπορούν να οδηγήσουν σε συμβάματα, επιπλοκές 
ή αποτυχία της χειρουργικής τεχνικής. Υπενθυμίζεται η 
σημασία της αποφυγής χειρουργικής οστού, ιδιαίτερα 
οστεκτομής, όπου αυτό είναι εφικτό. Στις περιπτώσεις 
που κρίνεται απαραίτητη η χειρουργική οστού, αναλύεται 
η ορθή εκτέλεση αυτής. Αναλύονται οι παράγοντες που 
καθορίζουν την επιλογή της τεχνικής συρραφής των κρη!
μνών. Οι τεχνικές συρραφής παρουσιάζονται ανά στάδιο 
με κλινικές εικόνες. Επισημαίνεται ότι η επαρκής μετεγ!
χειρητική παρακολούθηση είναι θεμελιώδους σημασίας 
για την επιτυχία της θεραπείας, ιδιαίτερα για ορισμένες 
χειρουργικές τεχνικές. 

Ακολουθεί διεξοδική ανάλυση όλων των χειρουργικών 
τεχνικών που εφαρμόζονται στην Περιοδοντολογία, όπως 
αυτές έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με το σκοπό εφαρμογής 
τους. Για κάθε χειρουργική τεχνική, αναλύονται οι ενδείξεις 
και οι αντενδείξεις εφαρμογής της, οι δυνατότητες και οι 
περιορισμοί αυτής όσον αφορά στο θεραπευτικό αποτέλε!

σμα. Η γνώση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων 
των χειρουργικών τεχνικών βοηθά τον κλινικό να επιλέξει 
ορθά την ενδεικνυόμενη χειρουργική τεχνική για  κάθε 
περίπτωση. Για κάθε χειρουργική τεχνική, δίνεται έμφαση 
στην περιγραφή της εκτέλεσης της τεχνικής ανά στάδιο 
μέσα από κλινικές εικόνες.

Το εύρος των χειρουργικών τεχνικών που αναλύονται 
εκτείνεται από χειρουργικές τεχνικές που εφαρμόζονται 
ευρέως και επιτυχώς επί πολλές δεκαετίες έως χειρουργι!
κές τεχνικές που άρχισαν να εφαρμόζονται ευρέως σχετικά 
πρόσφατα. Αναλύονται οι εξελίξεις στις αναπλαστικές 
τεχνικές κυρίως όσον αφορά στα αναπλαστικά μέσα, το 
σχεδιασμό των κρημνών που ευνοούν τη διατήρηση των 
μεσοδοντίων θηλών, τις τεχνικές συρραφής που ευνοούν 
την πλήρη σύγκλειση των κρημνών με τον πλέον παθητι!
κό τρόπο και τα υλικά συρραφής. Επισημαίνονται οι νέες 
δυνατότητες που παρέχουν οι χειρουργικές τεχνικές ελά!
χιστης παρέμβασης στη χειρουργική των περιοδοντικών 
ιστών, ιδιαίτερα όταν εφαρμόζονται στις αναπλαστικές 
τεχνικές και τις τεχνικές αποκαταστατικής χειρουργικής 
των περιοδοντικών ιστών (ή πλαστικής χειρουργικής). 
Αναλύονται τα σύγχρονα δεδομένα και οι μελλοντικές 
τάσεις στις τεχνικές αποκαταστατικής χειρουργικής των 
περιοδοντικών και περιεμφυτευματικών ιστών. Χειρουρ!
γικές τεχνικές που αποσκοπούν στην προετοιμασία των 
ιστών για τοποθέτηση εμφυτευμάτων εφαρμόζονται όλο και 
ευρύτερα με σημαντικές εξελίξεις, οι οποίες αναλύονται.  

Επισημαίνονται οι ιδιαιτερότητες της χειρουργικής 
εξάλειψης των περιοδοντικών θυλάκων της οπισθογόμ!
φιας περιοχής κυρίως όσον αφορά στο σχεδιασμό των 
χειρουργικών τομών. 

Βλάβες στην περιοχή συμβολής των ριζών απαιτούν 
ιδιαίτερη χειρουργική αντιμετώπιση, η οποία αναλύεται. 
Περιγράφονται ανά στάδιο και μέσω κλινικών εικόνων οι 
χειρουργικές τεχνικές  αντιμετώπισης των βλαβών στην 
περιοχή συμβολής των ριζών δίνοντας έμφαση στις τεχνι!
κές εξάλειψης αυτών. 

Τονίζεται η σημαντικότητα της διατήρησης του αποτε!
λέσματος της περιοδοντικής θεραπείας και αναλύονται οι 
παράγοντες που μπορούν να τη θέσουν σε κίνδυνο.

Αναλύεται η επίδραση του καπνίσματος στο αποτέ!
λεσμα διαφόρων χειρουργικών τεχνικών τονίζοντας τη 
δυσμενή επίδραση αυτού στις αναπλαστικές τεχνικές και 
στην αποκαταστατική χειρουργική των περιοδοντικών 
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ιστών. Συζητάται η πιθανότητα ο οδοντίατρος να μπορεί 
να συμβάλει στην προσπάθεια του ασθενούς να διακόψει 
το κάπνισμα. 

Επιπρόσθετα, τονίζεται ότι ο κίνδυνος να εμφανιστεί 
οστεονέκρωση των γνάθων σχετιζόμενη με φαρμακευτική 
αγωγή θα πρέπει να εξετάζεται σε ασθενείς που λαμ!
βάνουν αντιοστεολυτικούς παράγοντες και χρειάζονται 
περιοδοντική θεραπεία.

Τέλος, αναλύονται οι βασικές αρχές, η εφαρμογή, η 
σημασία και οι περιορισμοί  της ενημερωμένης συναίνεσης 
του ασθενούς στη χειρουργική στην Περιοδοντολογία και 
στην Εμφυτευματολογία. Η ύπαρξη της είναι επιθυμητή 
αλλά δεν απαιτείται νομικά. Επισημαίνεται ότι πρέπει να 
δίδεται τουλάχιστον πριν από κάθε επεμβατική εργασία που 
ενέχει σημαντικούς κινδύνους ή/και πριν από κάθε μη αντι!
στρεπτή διαδικασία, όπως η τοποθέτηση εμφυτευμάτων. 
Αποτελεί σημαντικό δικαίωμα του ασθενούς που μπορεί 
να ελαττώσει τον κίνδυνο αναζήτησης νομικής ευθύνης 
του οδοντιάτρου και να του παρέχει νομική προστασία. 
Αναλύεται ότι προκειμένου να είναι έγκυρη η ενημερωμέ!
νη συναίνεση, ο ασθενής πρέπει να ενημερωθεί πλήρως 
για την προτεινόμενη θεραπεία, τα εναλλακτικά σχέδια 
θεραπείας, τα πλεονεκτήματα και τους κινδύνους για κάθε 
θεραπευτική επιλογή και πρέπει να του δοθεί η δυνατότητα 
να δεχθεί ή να αρνηθεί τη θεραπεία και να επιλέξει θερα!
πεία  μεταξύ των διαφόρων θεραπευτικών επιλογών και να 
αποδεχθεί τους κινδύνους της. Τονίζεται ότι η δημιουργία 
σχέσης καλής επικοινωνίας, συνεργασίας και εμπιστοσύ!

νης μεταξύ  ασθενούς και οδοντιάτρου είναι θεμελιώδους 
σημασίας για την ορθή ενημερωμένη συναίνεση και επιτυχή 
αντιμετώπιση του ασθενούς και πιθανόν να ελαττώνει τον 
νομικό κίνδυνο. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αναζή!
τησης νομικής ευθύνης από τον οδοντίατρο, η lege artis 
εκτέλεση της εργασίας και η απουσία αμέλειας πρέπει να 
αποδειχθούν. Επιπρόσθετα, η πληρότητα της ενημέρωσης 
του ασθενούς, η εγκυρότητα της ενημερωμένης συναίνεσης 
και η εκούσια αποδοχή της θεραπείας που εκτελέστηκε 
πρέπει να μπορούν να αποδειχθούν. 

Στο παρόν βιβλίο έγινε προσπάθεια η ανάλυση των 
θεμάτων που αφορούν στη χειρουργική περιοδοντική 
θεραπεία να γίνει και μέσω παρουσίασης πληθώρας κλι!
νικών εικόνων, οπότε το κείμενο συνοδεύεται από πολλές 
κλινικές εικόνες και εκτεταμένες λεζάντες εικόνων.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να εκφράσουμε τη βαθειά 
ευγνωμοσύνη μας στους δασκάλους μας. Ευχαριστούμε 
θερμά τις οικογένειες μας που μας στήριξαν στην εκπό!
νηση αυτού του δημοσιεύματος. Επιπρόσθετα, θα θέλαμε 
να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους μας, τους φοιτητές 
μας και τους ειδικευόμενους μας στην Περιοδοντολογία 
που μας ενέπνευσαν να ξεκινήσει και να οργανωθεί η ύλη 
του παρόντος βιβλίου.

Το βιβλίο απευθύνεται στους φοιτητές, τους οδοντιά!
τρους, τους ειδικευόμενους στην Περιοδοντολογία και τους 
εξειδικευμένους περιοδοντολόγους με την ελπίδα ότι θα 
αποδειχθεί χρήσιμο στους αναγνώστες και θα εξυπηρε!
τήσει το σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε. 

Ε. Α. Πεπελάση
. Α. Βρότσος

Φ. Ν. Μαδιανός
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ΚΡΙΣΙΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Η γνώση της ανατομίας αποτελεί σημαντικό εφόδιο για 
τον οδοντίατρο για το σχεδιασμό και την εφαρμογή χει!
ρουργικών επεμβάσεων στη στοματική κοιλότητα, όπως 
η φάση αποκατάστασης των βλαβών στην πε ριοδοντική 
θεραπεία (ή χειρουργική φάση της πε ριοδοντικής θε!
ραπείας ή χειρουργική περιοδοντίου) και η τοποθέτηση 
εμφυτευμάτων. Η μελέτη των ανατομικών δομών της 
στοματικής κοιλότητας που θα μπορούσαν να εμπλέ!
κονται στην εφαρμογή χειρουργικής είχε απασχολήσει 
από νωρίς τη βιβλιογραφία στην Περιοδοντολογία. Η 
εξέλιξη των χειρουργικών τεχνικών και η πρόοδος της 
Εμφυτευματολογίας καθιστούν ακόμα πιο επιτακτική την 
ανάγκη επαρκούς γνώσης της ανατομίας της στοματικής 
κοιλότητας. 

Προκειμένου για χειρουργική παρέμβαση, οι κρίσιμες 
ανατομικές δομές διαφέρουν μεταξύ της άνω και της κάτω 
γνάθου. 

ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΣ

ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΩ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιγμόρειο 
Μορφολογία, διαστάσεις, πνευμάτωση

Το ιγμόρειο άντρο είναι ο μεγαλύτερος από τους πα!
ραρρίνιους κόλπους. Πρόκειται για μια μεγάλη πυραμοειδή 
κοιλότητα με τη σχεδόν τετράγωνη βάση της τοποθετημένη 
εσωτερικά και την κορυφή της προς τη ζυγωματική απόφυση 
της άνω γνάθου (Εικόνα 1.1). Το ιγμόρειο περιβάλλεται από 
έξι τοιχώματα, ως εξής: (1) το πρόσθιο τοίχωμα περιέχει το 
υποκόγχιο νεύρο και αγγεία, (2) το άνω τοίχωμα είναι πολύ 
λεπτό και σχηματίζει το έδαφος του κόγχου και περιέχει μία 
οστική ακρολοφία με το υποκόγχιο νεύρο και αγγεία, (3) το 
οπίσθιο τοίχωμα αντιστοιχεί στην πτερυγογναθιαία περιοχή, 
διαχωρίζει το ιγμόρειο από τον πτερυγοϋπερώιο βόθρο και 
περιλαμβάνει το οπίσθιο άνω φατνιακό νεύρο και αγγεία, 
το πτερυγοειδές πλέγμα και την έσω γναθιαία αρτηρία, (4) 
το εσωτερικό τοίχωμα διαχωρίζει το ιγμόρειο από τη ρινική 
κοιλότητα, (5) το έδαφος του ιγμορείου αφορίζεται από τη 
φατνιακή ακρολοφία της άνω γνάθου, είναι συνήθως κυρτό 
με το χαμηλότερο σημείο του γύρω από τις ρίζες του πρώ!
του και δευτέρου γομφίου και συνήθως απέχει 10 χιλ. από 
το έδαφος της ρινικής κοιλότητας και (6) το πλάγιο τοίχωμα 
αποτελεί τμήμα της άνω γνάθου. Το πλάγιο τοίχωμα παρέχει 
πρόσβαση για την ανύψωση του εδάφους του ιγμορείου.

Ουσιαστικά το ιγμόρειο είναι ένας χώρος που περιέχει 
αέρα περίπου 15 mL. Επικοινωνεί μέσω του μέσου ρινικού 
πόρου με τη ρινική κοιλότητα. Η μέση απόσταση του κατώ!
τερου σημείου του εδάφους του ιγμορείου από το στόμιο 
του πόρου είναι περίπου 28 χιλ. Το στόμιο του πόρου 
εντοπίζεται στην άνω πλευρά του εσωτερικού τοιχώματος 
στο ύψος του πρώτου γομφίου. Σε ανύψωση του εδάφους 
του ιγμορείου, το ιγμόρειο δεν θα πρέπει να πληρούται με 
μοσχευματικό υλικό σε ύψος μεγαλύτερο από 15 χιλ. γιατί 
υπάρχει κίνδυνος απόφραξης του στομίου, οδηγώντας σε 
ιγμορίτιδα, λόγω παρακώλυσης του αερισμού. 

Εσωτερικά το ιγμόρειο επενδύεται από μεμβράνη, τη 
μεμβράνη του Schneider (ή μεμβράνη του ιγμορείου), το 
πάχος της οποίας ποικίλλει με τη μέγιστη τιμή κατά μέσο 
όρο να εντοπίζεται στο μέσο οβελιαίο επίπεδο. Έχει προτα!
θεί ότι το φυσιολογικό πάχος της μεμβράνης είναι από 0,3 
έως 0,8 χιλ. (Εικόνα 1.2). Έχει αναφερθεί συσχέτιση του 
πάχους της μεμβράνης και του φαινότυπου (ή βιότυπου) 
των περιοδοντικών ιστών καθώς και του φύλου. Συγκεκρι!
μένα, το πάχος της μεμβράνης έχει βρεθεί αυξημένο σε 
παχύ φαινότυπο των ούλων κι ελαττωμένο σε γυναίκες. 
Ακόμα, αυξημένο πάχος μεμβράνης έχει παρατηρηθεί σε 
δόντια με περιακρορριζική αλλοίωση καθώς και σε μικρό 
πάχος υπάρχοντος οστού μεταξύ των ακρορριζίων των 
γομφίων και του εδάφους του ιγμορείου.

Εικόνα 1.1 Τρισδιάστατη απεικόνιση του ιγμορείου, τροποποιη!
μένο από Hamdy και Abdel-Wahed 2014 !"#$%&'()'#*%'+,%-./
0#1-%'23'415--/%6$-*768*#.'.6*-#5'#*%'98.:$-;56<'#*#.&767'8='
$#>6..#5&'76*:7'?*-:$#;6@#;68*3'A'+%9'(-7'BCDEFGHIJK/ILGM.
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  
ΜΕ ΚΡΗΜΝΟ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Ο ιδανικός στόχος της περιοδοντικής θεραπείας είναι 
η αναστολή της εξέλιξης της περιοδοντικής νόσου και η 
ανάπλαση των περιοδοντικών ιστών, όπου αυτό είναι 
εφικτό. Η αναστολή της εξέλιξης της περιοδοντικής νόσου 
προϋποθέτει εξάλειψη της φλεγμονής των περιοδοντικών 
ιστών, εξάλειψη των περιοδοντικών θυλάκων ή σημαντική 
ελάττωση του βάθους αυτών καθώς και δημιουργία συνθη-
κών που ευνοούν την αποτελεσματική απομάκρυνση 
της οδοντικής πλάκας από τον ασθενή και των τοπικών 
παραγόντων από το θεράποντα. 

Παλαιότερα, η εξάλειψη όλων των περιοδοντικών 
θυλάκων ήταν απαραίτητη, ανεξάρτητα από τη «θυσία» 
περιοδοντικών ιστών που απαιτούσε αυτός ο σκοπός 
(Εικόνα 2.1) και τα έντονα αισθητικά προβλήματα που 
δυνατόν να ακολουθούσαν. Σήμερα, η εξάλειψη ή μη 

των θυλάκων αποφασίζεται κατά περίπτωση και η πα-
ραμονή ορισμένων υπολειμματικών θυλάκων δυνατόν να 
είναι αποδεκτή υπό προϋποθέσεις. Σήμερα, η αφαίρεση 
στηρικτικών περιοδοντικών ιστών είναι περιορισμένη και 
επιδιώκεται η ανάπλαση των περιοδοντικών ιστών, όπου 
υπάρχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις. Η παραμονή 
υπολειμματικών περιοδοντικών θυλάκων δεν είναι επιθυ!
μητή αλλά πιθανόν να είναι αποδεκτή σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις με την προϋπόθεση ότι το βάθος των υπολειμ!
ματικών θυλάκων είναι μικρό, δηλαδή κοντά στα 5 χιλ., οι 
υπολειμματικοί θύλακοι δεν αιμορραγούν στην ανίχνευση 
με τον περιοδοντικό ανιχνευτήρα και ο συνολικός αριθμός 
των υπολειμματικών θυλάκων είναι μικρός (Εικόνες 2.2 και 
2.3). Η αποδοχή της παραμονής υπολειμματικών θυλάκων 
με τις ανωτέρω προϋποθέσεις (Εικόνα 2.4) συνήθως δεν 
ισχύει όταν οι υπολειμματικοί θύλακοι εντοπίζονται σε 
δόντια που πρόκειται να αντιμετωπισθούν με στεφάνη 
(Εικόνα 2.5) ή να αποτελέσουν στηρίγματα σε ακίνητη 
προσθετική εργασία. Εξαίρεση πιθανόν να αποτελούν 
δόντια σε περιοχή υψηλής αισθητικής σημασίας.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

Οι χειρουργικές τεχνικές ταξινομούνται σύμφωνα με την 
εφαρμογή ή μη κρημνού, το σκοπό της χειρουργικής, την 

Εικόνα 2.1. Κλινική εικόνα των δοντιών #43, 45 και 46 μετά 
από ακρορριζικά μετατοπιζόμενο κρημνό, ο οποίος οδήγησε σε 
πλήρη εξάλειψη των θυλάκων (παρειακή άποψη). Διακρίνονται: 
(1) έντονα αποκαλυμμένες ριζικές επιφάνειες στα δόντια #45 
και 46 και (2) πλήρως αποκαλυμμένη η περιοχή συμβολής των 
ριζών στο #46. Για την επίτευξη της εξάλειψης των θυλάκων 
αφαιρέθηκε σημαντική ποσότητα μαλακών ιστών και έγινε εκτε!
ταμένη οστεκτομή.

Εικόνα 2.2. Κλινική εικόνα των δοντιών #13-23 πριν την έναρξη 
της περιοδοντικής θεραπείας (παρειακή άποψη). Τα δόντια #13, 
11, 21, 22, 23 παρουσιάζουν μέσης βαρύτητας περιοδοντίτιδα 
ενώ το #12 παρουσιάζει προχωρημένη περιοδοντίτιδα. Διακρί!
νεται έντονη φλεγμονή των ούλων. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΤΩΝ ΡΙΖΩΝ

ΡΙΖΙΚΗ ΑΠΟΞΕΣΗ ΜΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 
ΚΡΗΜΝΟ

Ριζική απόξεση με χειρουργικό κρημνό (ή ριζική 
απόξεση με κρημνό ή ανοικτή ριζική απόξεση) ορίζεται η 
χειρουργική τεχνική κατά την οποία γίνεται ριζική απόξεση 
μετά από αναπέταση κρημνού ολικού πάχους με σχεδίαση 
κρημνού για διατήρηση των μαλακών ιστών και επανατο!
ποθέτηση του κρημνού με τη συρραφή. 

Η ριζική απόξεση με κρημνό αποσκοπεί στην επαρκή 
προσπέλαση στη ριζική επιφάνεια για πλήρη απομάκρυν!
ση των τοπικών παραγόντων και γενικότερα για πληρέ!
στερη απόξεση της ριζικής επιφάνειας. Η εξάλειψη των 
υπολειμματικών θυλάκων με μέσο βάθος ή η ελάττωση 
του βάθους των θυλάκων μεγάλου βάθους που προκύπτει 
μετά από ριζική απόξεση με κρημνό είναι αποτέλεσμα της 
εξάλειψης ή ελάττωσης (αντίστοιχα) της φλεγμονής που 
ακολουθεί την πλήρη απομάκρυνση των τοπικών παρα!
γόντων από τη ριζική επιφάνεια. Η επούλωση γίνεται με 
μακρά επιθηλιακή πρόσφυση.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
• Όταν σε περιοχή με υπολειμματικούς θυλάκους απαι!

τείται χειρουργική προσπέλαση για την πλήρη απομά-
κρυνση των τοπικών παραγόντων και αυτός είναι ο 
κύριος σκοπός της επέμβασης.

• Θύλακοι μέσου (5-7 χιλ.) βάθους.
• Θύλακοι σε περιοχή υψηλής αισθητικής σημασίας, 

όπου δεν πρέπει να τροποποιηθεί η αισθητική (Εικόνες 
3.1 και 3.2).

• Περιοχές με θυλάκους με μέσο βάθος και βλάβες της 
συμβολής των ριζών κατηγορίας Ι ή αρχόμενης ΙΙ.
Τυπικό παράδειγμα ένδειξης της τεχνικής είναι αυτό που 

ακολουθεί. Σε άνω πρόσθια περιοχή με οριζόντια απώλεια 
οστού και βαθείς υπολειμματικούς θυλάκους (χωρίς ένδειξη 
τοποθέτησης προσθετικής εργασίας), εάν ο σκοπός της 
χειρουργικής θεραπείας είναι η καλύτερη προσπέλαση στις 
ρίζες για πλήρη απομάκρυνση των υπολειμματικών τοπικών 
παραγόντων χωρίς να τροποποιηθεί η αισθητική της περιο!
χής τότε επιλέγεται η ριζική απόξεση με κρημνό. Όσον αφορά 
στις ενδοστικές βλάβες, η εφαρμογή της ριζικής απόξεσης με 
κρημνό περιορίζεται κυρίως στις ενδοστικές βλάβες που εντο!
πίζονται στην άνω πρόσθια περιοχή και έχουν μορφολογία 
που αποκλείει την εφαρμογή αναπλαστικών τεχνικών.

Εικόνα 3.1 Κλινική εικόνα των δοντιών #11-13 (παρειακή άπο!
ψη). Διακρίνεται θύλακος βάθους 13 χιλ. εγγύς του #12.

Εικόνα 3.2 Κλινική εικόνα των δοντιών #11-13 κατά την διάρκεια 
ριζικής απόξεσης με κρημνό, συγκεκριμένα μετά από ενδοσχισμι!
κή τομή, αναπέταση κρημνού ολικού πάχους και αφαίρεση του 
κοκκιώδους ιστού (παρειακή άποψη). Στα #11 και 12 υπήρχαν 
μεγάλη κλινική απώλεια πρόσφυσης και βαθείς θύλακοι. Δια!
κρίνονται: (1) έντονη γειτνίαση ριζών μεταξύ των #11 και 12, (2) 
μεγάλη απώλεια φατνιακού οστού στις παρειακές επιφάνειες των 
#11 και 12, (3) πλήρης απουσία φατνιακού οστού στις όμορες 
οδοντικές επιφάνειες μεταξύ των #11 και 12. Με βάση την έκταση, 
μορφολογία και εντόπιση της περιοδοντικής βλάβης των #11 
και 12 αποφασίστηκε αντιμετώπιση αυτής με ριζική απόξεση με 
κρημνό. Ίδια περίπτωση της εικόνας 3.1.
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ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΟΥΛΕΚΤΟΜΗ – ΟΥΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Ουλεκτομή ορίζεται η χειρουργική αφαίρεση τμήματος 
των ούλων. Ουλοπλαστική ορίζεται η χειρουργική διαμόρ-
φωση των ούλων ώστε να αποκτήσουν μορφολογία πλη!
σιέστερη με το φυσιολογικό.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
1.  Αντιμετώπιση της αύξησης του όγκου των ούλων είτε 

φαρμακευτικής (Εικόνες 4.1-4.8) ή ιδιοπαθούς (Εικόνες 
4.9-4.18) αιτιολογίας.

2.  Ελάττωση του όγκου των ούλων, όπως κατά τη διάρκεια 
της ορθοδοντικής θεραπείας (Εικόνες 4.19-4.29).
Προϋπόθεση: 
2α. Ύπαρξη επαρκούς ζώνης κερατινοποιημένων 

ιστών. 
3.  Χειρουργική αποκάλυψη κλινικής μύλης σε ανεπαρκές 

ύψος κλινικής μύλης για οδοντική αποκατάσταση ή 
τοποθέτηση ορθοδοντικών μηχανημάτων, τερηδόνα ή 
κάταγμα δοντιού ή διάτρηση δοντιού που επεκτείνεται 
στο μυλικό τριτημόριο της ρίζας, εξωτερική απορρόφη!
ση στο μυλικό τριτημόριο της ρίζας, αυχενικές βλάβες 
μη τερηδονικής αιτιολογίας (αποτριβή, διάβρωση, 
απόσπαση), απόδοση ομαλού ουλικού περιγράμματος 
και βελτίωση της αισθητικής.
Προϋποθέσεις: 
3α. Ύπαρξη ευρείας ζώνης κερατινοποιημένων ιστών 

προεγχειρητικά και διατήρηση επαρκούς εύρους 
κερατινοποιημένων ιστών μετεγχειρητικά.

3β. Απουσία ένδειξης προσπέλασης στο οστούν, όπως 
για χειρουργική οστού.

4. Στην οπισθογόμφια περιοχή με σκοπό την ελάττωση 
του όγκου των ούλων ή την εξάλειψη περιοδοντικών 
θυλάκων.
Προϋποθέσεις: 
4α. Ύπαρξη επαρκούς ζώνης κερατινοποιημένων 

ιστών. 
4β. Απουσία ένδειξης προσπέλασης στο οστούν, όπως 

σε ενδοστική βλάβη ή για χειρουργική οστού.
4γ. Απουσία ανάγκης διατήρησης τμήματος των κερα!

τινοποιημένων ιστών. 
5. Εξάλειψη υπεροστικών θυλάκων μικρού ή μέσου βάθους 

(Εικόνες 4.30), κυρίως υπερώια των άνω οπισθίων 
δοντιών. 

Εικόνα 4.1 Κλινική εικόνα της κάτω πρόσθιας οδοντικής πε!
ριοχής σε ασθενή που λαμβάνει κυκλοσπορίνη επί αρκετά έτη 
(παρειακή άποψη). Διακρίνεται αύξηση του όγκου των ούλων και 
φλεγμονή των ούλων.

Εικόνα 4.2 Κλινική εικόνα της κάτω πρόσθιας οδοντικής πε!
ριοχής σε ασθενή που λαμβάνει κυκλοσπορίνη επί αρκετά έτη 
(γλωσσική άποψη). Διακρίνεται φλεγμονή των ούλων και αύξηση 
του όγκου των ούλων. Ίδια περίπτωση της εικόνας 4.1. Η χειρουρ!
γική εξάλειψη της αύξησης του όγκου των ούλων ακολουθεί μετά 
τη φάση ελέγχου φλεγμονής των περιοδοντικών ιστών.
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ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Ανάπλαση καλείται ο μηχανισμός επούλωσης μέσω του 
οποίου ιστοί, οι οποίοι είχαν απωλεσθεί ή τραυματισθεί, 
επανακτούν την αρχική φυσιολογική αρχιτεκτονική και 
λειτουργία τους. Αποκατάσταση καλείται ο μηχανισμός 
επούλωσης μέσω του οποίου οι ιστοί δεν επανακτούν την 
αρχική φυσιολογική αρχιτεκτονική και λειτουργία τους αλλά 
μόνο τη συνέχεια αυτών.

Ιδανικά ο όρος ανάπλαση των περιοδοντικών ιστών πε!
ριλαμβάνει δημιουργία νέας συνδετικογενούς πρόσφυσης, 
δηλαδή νέας οστεΐνης και νέων εισερχόμενων στην οστεΐνη 
λειτουργικά προσανατολισμένων ινών κολλαγόνου επάνω 
στην προηγουμένως περιοδοντικά προσβεβλημένη ριζική 
επιφάνεια, καθώς και δημιουργία νέου φατνιακού οστού. 

Νέα πρόσφυση ή συνδετικογενής πρόσφυση ορίζεται 
η συνένωση του συνδετικού ιστού με ριζική επιφάνεια, η 
οποία στερείται περιρριζίου. Η νέα πρόσφυση επιτυγχά!
νεται με τη δημιουργία νέας οστεΐνης και νέων εισερχόμε!
νων σε αυτήν και λειτουργικά προσανατολισμένων ινών 
κολλαγόνου. Επιθηλιακή πρόσφυση ή μακρά επιθηλιακή 
πρόσφυση ορίζεται η συνένωση του επιθηλίου με ριζική 
επιφάνεια, η οποία στερείται περιρριζίου. Επαναπρόσφυ!
ση ορίζεται η συνένωση του συνδετικού ιστού με ριζική 
επιφάνεια που διατηρεί το περιρρίζιο. Η επούλωση γίνεται 
με επαναπρόσφυση στην περίπτωση διαγνωστικού κρη!
μνού σε περιοχή με ανέπαφο περιοδόντιο.

Αναπλαστικές τεχνικές είναι οι τεχνικές που αποσκο-
πούν στη δημιουργία των απωλεσθέντων από την πε!
ριοδοντική νόσο περιοδοντικών ιστών. Στο πλαίσιο της 
αντιμετώπισης των περιοδοντικών θυλάκων, οι αναπλα!
στικές τεχνικές εφαρμόζονται μόνο σε ενδοστικές βλάβες 
(Εικόνες 5.1-5.6) και σε βλάβες της περιοχής συμβολής 
των ριζών κατηγορίας ΙΙ (Εικόνα 5.7-5.12). 

Οι χειρουργικές τεχνικές που αποσκοπούν στην 
ανάπλαση των περιοδοντικών ιστών περιλαμβάνουν τις 
κάτωθι τεχνικές.
1. Καθοδηγούμενη ιστική ανάπλαση.
2. Οστικά μοσχεύματα.
3. Βιολογικοί μεσολαβητικοί παράγοντες.
4. Συνδυασμός δύο ή περισσοτέρων από τα 1 έως 3.

Εικόνα 5.2 Κλινική εικόνα ενδοστικών βλαβών εγγύς των #35, 
36 και 37, όπως διακρίνονται κατά την διάρκεια χειρουργικής με 
κρημνό (παρειακή άποψη). Για την αντιμετώπιση αυτών ενδεί!
κνυται αναπλαστική τεχνική.

Εικόνα 5.1 Κλινική εικόνα ενδοστικής βλάβης εγγύς του δοντιού 
#16, όπως διακρίνεται κατά τη διάρκεια χειρουργικής με κρημνό 
(παρειακή άποψη). Διακρίνεται ότι το βάθος της είναι 3 χιλ. Για 
την αντιμετώπιση αυτής ενδείκνυται αναπλαστική τεχνική. 
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ 

O όρος «πλαστική χειρουργική» των περιοδοντικών 
ιστών έχει αντικαταστήσει τον παλαιότερο όρο ουλοβλεν-
νογόνια χειρουργική και αναφέρεται στο σύνολο των 
τεχνικών που αποσκοπούν στη διευθέτηση ανατομικών, 
αναπτυξιακών ή τραυματικών προβλημάτων των ούλων 
και του βλεννογόνου. Σύμφωνα με το πλέον πρόσφατο 
Glossary of Periodontal Terms (American Academy of 
Periodontology, 2013) ο όρος «ουλοβλεννογόνια χει!
ρουργική» αναφέρεται στις χειρουργική διαδικασίες που 
εφαρμόζονται για τη διόρθωση ή την αύξηση του πάχους 
ή της ποσότητας ή την αλλαγή της θέσης των μαλακών 
ιστών, δηλαδή των ούλων ή/και του βλεννογόνου.

Ο όρος «αποκαταστατική χειρουργική» των περιοδοντι-
κών ιστών θεωρείται πλέον δόκιμος στην ελληνική γλώσσα 
σε σύγκριση με τους προηγούμενους και είναι ευρύτερος. 
Αναφέρεται σε χειρουργικές τεχνικές που αποσκοπούν 
σε:
• εξάλειψη ή διόρθωση βλαβών των ούλων ή του φατ!

νιακού βλεννογόνου, ανατομικής, αναπτυξιακής ή 
τραυματικής αιτιολογίας, 

• ελάττωση, διατήρηση ή αύξηση των διαστάσεων της 
φατνιακής ακρολοφίας,

• διόρθωση της μελανής απόχρωσης των ούλων, 
• διόρθωση της ασυμμετρίας της παρυφής των ούλων 

στην αισθητικής σημασίας περιοχή και 
• αποκάλυψη εγκλείστων δοντιών για ορθοδοντικούς 

λόγους.

ΟΥΛΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΑΙΤΙΑ, ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ, 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

Τα ουλοβλεννογόνια προβλήματα ταξινομούνται με 
βάση  εντόπιση  και  είδος σε προβλήματα που αφορούν σε:
• κερατινοποιημένους ιστούς (απουσία ή ανεπαρκής 

ποσότητα).
• υφίζηση των ούλων,
• μελανή απόχρωση στα ούλα,
• ουλικό χαμόγελο,
• ασυμμετρία παρυφής ούλων,
• ανεπαρκή καμπυλότητα στο σχήμα των ούλων,
• «ακρορριζική» μετατόπιση του περιεμφυτευματικού 

βλεννογόνου,
• υψηλή πρόσφυση χαλινού,

• αβαθή ουλοπαρειακή/ουλοχειλική αύλακα,
• ελαττωμένες διαστάσεις φατνιακής ακρολοφίας,
• αυξημένες διαστάσεις φατνιακής ακρολοφίας και
• συνδυασμό περισσοτέρων του ενός από τα ανωτέρω.

ΥΦΙΖΗΣΕΙΣ: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΑΙΤΙΑ
Ως υφίζηση των ούλων ορίζεται η ακρορριζική μετατό!

πιση της παρυφής των ούλων και η έκθεση τμήματος της 
ριζικής επιφάνειας στο στοματικό περιβάλλον (Εικόνες 6.1 
και 6.2). Αρκετά συχνά, δεν αποτελεί μόνο αισθητικό πρό!
βλημα του ασθενούς, αλλά συνοδεύεται και από υπερευ!
αισθησία οδοντίνης, τερηδονισμό της ριζικής επιφάνειας 
ή ποικίλου βαθμού μη τερηδονικής αιτιολογίας οδοντικές 
βλάβες (Εικόνες 6.3-6.5).

Οι υφιζήσεις των ούλων ταξινομούνται κατά Miller με 
βάση την απώλεια μαλακών ή/και σκληρών ιστών σε:
• κατηγορία I: η υφίζηση δεν επεκτείνεται μέχρι την 

ουλοβλεννογόνια ένωση, δεν υπάρχει απώλεια ιστών 
όμορα (Εικόνες 6.4 και 6.6),

• κατηγορία II: η υφίζηση επεκτείνεται μέχρι ή/και πέραν 
της ουλοβλεννογόνιας ένωσης, δεν υπάρχει απώλεια  
ιστών όμορα (Εικόνες 6.5 και 6.7),

Εικόνα 6.1 Κλινική εικόνα ατόμου με έντονη υφίζηση στο δόντι 
#31 (παρειακή άποψη). Διακρίνεται έντονη υφίζηση, απουσία 
κερατινοποιημένων ιστών και οδοντική βλάβη μη τερηδονικής 
αιτιολογίας.
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 
ΟΠΙΣΘΟΓΟΜΦΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Οι οπισθογόμφιες περιοχές στην κάτω και άνω γνάθο 
είναι περιοχές με ιδιαίτερες δυσκολίες στην αντιμετώπιση 
τους λόγω των ανατομικών χαρακτηριστικών αυτών και 
της δυσκολίας προσπέλασης σε αυτές.

Η χειρουργική παρέμβαση στην οπισθογόμφια περιο!
χή συνήθως αποτελεί τμήμα της ευρύτερης χειρουργικής 
στο εκτημόριο. Δεν αποκλείεται όμως να ενδείκνυται χει!
ρουργική παρέμβαση μόνο στην οπισθογόμφια περιοχή 
και όχι στα παρακείμενα δόντια, οπότε αυτή περιορίζεται 
μόνο εκεί. 

ΟΥΛΕΚΤΟΜΗ 

Ουλεκτομή μπορεί να εφαρμοσθεί στην οπισθογόμφια 
περιοχή με σκοπό την ελάττωση του όγκου των μαλακών 
ιστών ή την εξάλειψη περιοδοντικών θυλάκων. Η ουλεκτο!
μή στην οπισθογόμφια περιοχή για ελάττωση του όγκου 
των μαλακών ιστών προϋποθέτει την ύπαρξη άφθονων 
κερατινοποιημένων ιστών και οδηγεί στην πλήρη αφαί!
ρεση αυτών. Προκειμένου για εξάλειψη θυλάκων στην 
οπισθογόμφια περιοχή με ουλεκτομή, προϋποθέσεις 
είναι η ύπαρξη άφθονων κερατινοποιημένων ιστών και η 
απουσία πιθανότητας ένδειξης προσπέλασης στο οστούν 
(Εικόνες 7.1-7.4). 

Ουλεκτομή για εξάλειψη θυλάκων ή ελάττωση του 
βάθους τους στην οπισθογόμφια περιοχή δεν επιλέγεται 
εάν ισχύει ένα ή περισσότερα από τα κάτωθι.
• Εάν δεν υπάρχουν άφθονοι κερατινοποιημένοι ιστοί 

στην περιοχή.
• Εάν τμήμα των υπαρχόντων κερατινοποιημένων ιστών 

πρέπει να διατηρηθεί.
• Εάν υπάρχει πιθανότητα να απαιτηθεί προσπέλαση 

στο οστούν, όπως σε ενδοστική βλάβη ή για χειρουρ!
γική οστού ή για αναπλαστική τεχνική.
Αυτό ισχύει και για άλλους σκοπούς της ουλεκτομής, 

όπως αποκάλυψη κλινικής μύλης.
Συχνά στην οπισθογόμφια περιοχή παρατηρείται 

ευκίνητος βλεννογόνος και όχι κερατινοποιημένος ιστός, 
ιδιαίτερα στην κάτω γνάθο. Η πιθανότητα ανάγκης προ!
σπέλασης στο οστούν δεν μπορεί να αποκλεισθεί πριν την 
έναρξη της χειρουργικής στις περισσότερες περιπτώσεις. 
Είναι λοιπόν σαφές ότι οι ενδείξεις της ουλεκτομής για 
εξάλειψη θυλάκων στην οπισθογόμφια περιοχή είναι πολύ 
περιορισμένες. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων πρέπει 
να εφαρμοσθεί κρημνός για την αντιμετώπιση των προβλη!

μάτων στην οπισθογόμφια περιοχή. Ο κρημνός αυτός έχει 
ιδιαιτερότητες προκειμένου να επιτύχει το κύριο σκοπό του 
ενώ παράλληλα επιτυγχάνονται και οι επί μέρους σκοποί, 
όπως διατήρηση τμήματος των κερατινοποιημένων ιστών 
(εάν υπάρχουν), πλήρη συμπλησίαση των κρημνών, επού!
λωση κατά πρώτο σκοπό και μη ιατρογενή αποκάλυψη της 
περιοχής συμβολής των ριζών άπω άνω γομφίων. 

ΑΠΩ ΣΦΗΝΟΕΙΔΗΣ ΕΚΤΟΜΗ

Για την αντιμετώπιση των θυλάκων στην οπισθογόμφια 
περιοχή εφαρμόζεται η άπω σφηνοειδής εκτομή (Εικόνες 
7.5-7.7). Είναι ολικού πάχους κρημνός που περιλαμβάνει 
δύο συγκλίνουσες τομές, συγκεκριμένα μία παρειακή και μία 
υπερώια ή γλωσσική τομή. Στην άπω επιφάνεια του δοντιού 
γίνεται ενδοσχισμική τομή. Οι δύο τομές αρχίζουν από τις 
άπω δίεδρες γωνίες του δοντιού (παρειακά και υπερώια 
ή γλωσσικά, αντίστοιχα) και εκτείνονται άπω μέχρις ότου 
συγκλίνουν πλήρως (Εικόνες 7.8-7.14). Γίνονται με λεπίδα 
#15 ή 12 ή 12d και το άκρο της λεπίδας βρίσκεται σε επαφή 

Εικόνα 7.1 Ακτινογραφική εικόνα του δοντιού #28, όπου υπήρχε 
βαθύς θύλακος μόνον άπω. Απεικονίζεται κάμψη των ριζών του 
#28 προς τα άπω και οριζόντια απώλεια οστού εγγύς και άπω 
του #28.
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ΠΡΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 
ΜΥΛΗΣ

Η χειρουργική αποκάλυψη κλινικής μύλης είναι χει!
ρουργική επέμβαση που αποσκοπεί στην αύξηση της 
κλινικής μύλης του δοντιού. Εφαρμόζεται λόγω ανεπαρ!
κούς ύψους της (ή/και για απόδοση ομαλού ουλικού πε!
ριγράμματος) ή τερηδόνας ή κατάγματος ή διάτρησης ή 
εξωτερικής απορρόφησης στο μυλικό τριτημόριο της ρίζας 
ή για βελτίωση της αισθητικής (Εικόνες 8.1-8.3). Γίνεται, 
όπου ενδείκνυται, πριν από οδοντική αποκατάσταση ή 
στο πλαίσιο της ορθοδοντικής θεραπείας ή για βελτίωση 
της αισθητικής.  

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΥΛΗΣ

Οι ενδείξεις της χειρουργικής αποκάλυψης κλινικής 
μύλης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα.

1. Ανεπαρκές ύψος κλινικής μύλης για οδοντική αποκα-
τάσταση (Εικόνες 8.4-8.6) ή τοποθέτηση ορθοδοντικών 
μηχανημάτων.

2. Τερηδόνα που επεκτείνεται στο μυλικό τριτημόριο 
της ρίζας (Εικόνες 8.7-8.12).

3. Κάταγμα δοντιού που επεκτείνεται στο μυλικό τρι!
τημόριο της ρίζας.

4. Διάτρηση δοντιού στο μυλικό τριτημόριο της ρίζας 
(Εικόνες 8.13).

5. Εξωτερική απορρόφηση στο μυλικό τριτημόριο της 
ρίζας (Εικόνες 8.14-8.16).

6. Αυχενικές βλάβες μη τερηδονικής αιτιολογίας  
(αποτριβή, διάβρωση, απόσπαση). 

7. Απόδοση ομαλού ουλικού περιγράμματος.
8. Βελτίωση της αισθητικής, όπως σε καθυστερημένη 

παθητική ανατολή.
Παράδειγμα απόδοσης ομαλού ουλικού περιγράμματος 

με χειρουργική αποκάλυψη κλινικής μύλης είναι ορισμένες 
περιπτώσεις όπου μετά την ολοκλήρωση της ορθοδοντικής 
θεραπείας η παρυφή των ούλων έχει ανώμαλο περίγραμ!
μα στην άνω πρόσθια περιοχή. Παραδείγματα βελτίωσης 
της αισθητικής με χειρουργική αποκάλυψη κλινικής μύλης 
είναι η καθυστερημένη παθητική ανατολή, όπου η παρυφή 
των ούλων εντοπίζεται πολύ μυλικότερα του ανατομικού 
αυχένα των δοντιών, καθώς και η ιδιοπαθής ινώδης υπερ!
πλασία των ούλων.

Εικόνα 8.1 Κλινική εικόνα ασθενούς με περιοδοντική νόσο και 
εκτεταμένη απώλεια οδοντικής ουσίας λόγω τερηδόνας.

Εικόνα 8.2 Κλινική εικόνα οδοντικών περιοχών άνω και κάτω 
δεξιά. Διακρίνεται ανεπαρκές ύψος κλινικής μύλης στους κάτω 
γομφίους.  Ίδια περίπτωση της εικόνας 8.1. 

Εικόνα 8.3 Κλινική εικόνα οδοντικών περιοχών άνω και κάτω 
αριστερά με εκτεταμένη απώλεια οδοντικής ουσίας λόγω τερη!
δόνας. Ίδια περίπτωση των εικόνων 8.1 και 8.2.
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΡΙΖΩΝ

Η σωστή αξιολόγηση της εντόπισης, έκτασης και βα!
ρύτητας των βλαβών της περιοχής συμβολής των ριζών 
είναι εξαιρετικά σημαντική για την επιτυχή αντιμετώπιση 
τους.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΡΙΖΩΝ

Οι βλάβες της περιοχής συμβολής των ριζών ταξινο!
μούνται με βάση την οριζόντια απώλεια περιοδοντικών 
ιστών σε τρεις κατηγορίες (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ), όπως αυτή αξιολογείται 
με τον κεκαμμένο περιοδοντικό ανιχνευτήρα. 

Οι κατηγορίες είναι οι κάτωθι. 
• Κατηγορία Ι: Οριζόντια απώλεια περιοδοντικών ιστών 

≤ 3 χιλ.
• Κατηγορία ΙΙ: Οριζόντια απώλεια περιοδοντικών ιστών 

>3 χιλ. αλλά δεν εκτείνεται σε όλο το εύρος της πε ριοχής 
συμβολής των ριζών (η βλάβη δεν είναι διαμπερής).

• Κατηγορία ΙΙΙ: Οριζόντια απώλεια περιοδοντικών ιστών 
η οποία εκτείνεται σε όλο το εύρος της περιοχής συμ!
βολής των ριζών (διαμπερής βλάβη).
Κάθε κατηγορία (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) υποταξινομείται σε τρεις 

υποκατηγορίες (Α, Β, Γ) με βάση την κατακόρυφη απώ!
λεια περιοδοντικών ιστών, όπως αυτή αξιολογείται με τον 
κεκαμμένο περιοδοντικό ανιχνευτήρα μετρώντας την κα!
τακόρυφη απόσταση από το επίπεδο συμβολής των ριζών 
μέχρι τον κλινικό πυθμένα της βλάβης. Οι υποκατηγορίες 
είναι οι εξής:
• Υποκατηγορία Α: Κατακόρυφη απώλεια περιοδοντικών 

ιστών ≤ 3 χιλ.
• Υποκατηγορία Β: Κατακόρυφη απώλεια περιοδοντικών 

ιστών 4-6 χιλ. 
• Υποκατηγορία Γ: Κατακόρυφη απώλεια περιοδοντικών 

ιστών ≥ 7 χιλ.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΡΙΖΩΝ

Οι ενδείξεις της χειρουργικής περιοδοντικής θεραπείας 
στην περιοχή συμβολής των ριζών περιλαμβάνουν τα 
ακόλουθα.
1. Αντιμετώπιση των περιοδοντικής αιτιολογίας βλαβών 

της περιοχής συμβολής των ριζών, σε περίπτωση:

1α. βλάβης της περιοχής συμβολής των ριζών κατηγο!
ρίας ΙΙ ή ΙΙΙ χωρίς περιοδοντικούς θυλάκους,

1β. βλάβης της περιοχής συμβολής των ριζών κατηγο!
ρίας Ι ή ΙΙ ή ΙΙΙ με περιοδοντικούς θυλάκους μέσου 
ή μεγάλου βάθους.

2. Περιοδοντικοί θυλάκοι μέσου βάθους χωρίς βλάβη της 
περιοχής συμβολής των ριζών.

3. Εκτομή ρίζας με ή χωρίς αφαίρεση του αντίστοιχου 
τμήματος της μύλης.

4. Διαχωρισμός ριζών.
5. Χειρουργική αποκάλυψη κλινικής μύλης.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Οι παράγοντες που αξιολογούνται για την επιλογή της 
χειρουργικής τεχνικής σε δόντια με βλάβες της περιοχής 
συμβολής των ριζών είναι οι ακόλουθοι:
• Η εντόπιση της βλάβης (Εικόνες 9.1-9.3)
• Η έκταση και η βαρύτητα της βλάβης κατά τον οριζόντιο 

και κατακόρυφο άξονα. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην 
αξιολόγηση της ύπαρξης ή μη ενδοστικού τμήματος της 
βλάβης καθώς και στις διαστάσεις του. 

• Η βαρύτητα και κατανομή της απώλειας περιοδοντικής 
στήριξης γύρω από το δόντι. Η ποσότητα και η κα-
τανομή της υπάρχουσας περιοδοντικής στήριξης γύρω 
από το δόντι. 

• Ο αριθμός, το μήκος και η μορφολογία των ριζών (Ει!
κόνα 9.4 και 9.5).

• Ο βαθμός απόκλισης ή σύγκλεισης των ριζών, ο οποίος 
καθορίζει και το εύρος της βλάβης (Εικόνες 9.6-9.11).

• Το επίπεδο συμβολής των ριζών σε σχέση με την 
αδαμαντινοοστεϊνική ένωση (ή το μήκος του σώματος 
της ρίζας) (Εικόνα 9.11).

• Το επίπεδο της παρυφής των ούλων σε σχέση με το 
επίπεδο συμβολής των ριζών και η δυνατότητα πλή!
ρους κάλυψης της περιοχής συμβολής των ριζών με 
τους μαλακούς ιστούς (Εικόνα 9.9).

• Η ύπαρξη ζώνης κερατινοποιημένων ιστών, το εύρος 
και το πάχος της (Εικόνες 9.6 και 9.7).

• Η ζωτικότητα του πολφού και η δυνατότητα ενδοδοντι!
κής θεραπείας (Εικόνα 9.12).

• Η ύπαρξη περιακρορριζικής διαυγαστικής περιοχής.
• Η δυνατότητα αποκατάστασης του δοντιού με επανορ!

θωτική εργασία (Εικόνες 9.13 και 9.14).

!!"#$%&&'''(() **+(!+"!""''',-)(-)!'./



10

!"#

10

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Η διατήρηση του αποτελέσματος της περιοδοντικής 
θεραπείας (ή διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέ!
σματος ή διατήρηση του αποτελέσματος) είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της θερα!
πείας. Ο συνδυασμός καθημερινής αποτελεσματικής 
απομάκρυνσης της πλάκας από τον ασθενή (Εικόνες 
10.1-10.16), επαναπρο σέλευσης στο ιατρείο ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα και παροχής της απαιτούμενης 
υποστη ρικτικής θεραπείας είναι προϋπόθεση για τη διατή-
ρηση του αποτελέσματος της περιοδοντικής θεραπείας. 
Η απουσία διατήρησης του θεραπευτικού αποτε λέσματος 
οδηγεί σε αποτυχία, ανεξάρτητα από τις θεραπευτικές 
στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν στην ενεργό θε!
ραπεία και αυξάνει τις πιθανότητες απώλειας δοντιών 
στους ασθενείς με βεβαρημένη περιοδοντική κατάσταση. 
Το είδος των θεραπευτικών τεχνικών που επιλέγονται 
στην ενεργό θεραπεία φαίνεται ότι είναι λιγότερο ση!
μαντικό σε σύγκριση με τη συχνότητα και την ποιότητα 
της διατήρησης του αποτελέσματος. Η πλημμελής αντα!
πόκριση του ασθενούς στο προτεινόμενο  πρόγραμμα  
διατήρησης του αποτελέσματος συσχετίζεται με ελατ!
τωμένη μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα της θε!
ραπείας και αυξημένο κίνδυνο εξέλιξης της νόσου. 
Επιπρόσθετα της συχνότητας των επανεξετάσεων, η φύση 
της υποστηρικτικής αγωγής που παρέχεται στον ασθενή 
σε κάθε συνεδρία διατήρησης του αποτελέσματος είναι 
σημαντική για τη σταθερότητα της περιοδοντικής κατάστα!
σης. Η μακροπρόθεσμη διατήρηση δοντιών με σημαντικά 
ελαττωμένη περιοδοντική στήριξη είναι πιθανή σε ασθενείς 
που μετά την ενεργό περιοδοντική θεραπεία ακολουθούν 
με συνέπεια πρόγραμμα διατήρησης του αποτελέσματος. 
Σε ενδοστικές βλάβες συγκεκριμένης μορφολογίας οι 
αναπλα στικές τεχνικές έχουν υψηλή επιτυχία και σε αυτές 
τις βλάβες είναι εφικτή η μακροπρόθεσμη σταθερότητα των 
αποτελεσμάτων τους σε μη καπνιστές που συνεργάζονται 
καλά στη διατήρηση του αποτελέσματος. 

Εξέλιξη της περιοδοντίτιδας ορίζεται η μεταξύ δύο δια!
φορετικών χρονικών στιγμών περαιτέρω κλινική απώλεια 
πρόσφυσης σε τουλάχιστον δύο δόντια όμορα, η οποία 
είναι ίση ή μεγαλύτερη από 3 χιλ. Έχει βρεθεί ότι ακόμα και 
σε ομάδες ασθενών με εξαιρετικά καλό έλεγχο και σταθερή 
περιοδοντική κατάσταση για μεγάλα διαστήματα στη διατή-
ρηση του αποτελέσματος, η εξέλιξη της περιοδοντίτιδας 
δεν αποφεύχθηκε πλήρως. Περαιτέρω κλινική απώλεια 

Εικόνα 10.1 Κλινική εικόνα ασθενούς με πλημμελή απομάκρυν!
ση της οδοντικής πλάκας στη φάση διατήρησης του θεραπευτικού 
αποτελέσματος και αυξημένο κίνδυνο εξέλιξης της περιοδοντικής 
νόσου και εμφάνισης τερηδόνας (παρειακή άποψη). Στα δόντια 
#33 και 34 διακρίνονται άφθονες τοπικές εναποθέσεις.

Εικόνα 10.2 Κλινική εικόνα των δοντιών #34-36 ασθενούς στη 
φάση διατήρησης του θεραπευτικού αποτελέσματος (γλωσσική 
άποψη). Διακρίνεται οδοντική πλάκα ακρορριζικά των ορίων των 
στεφανών στα #35 και 36. Η παραμονή οδοντικής πλάκας σε 
αυτές τις δυσπρόσιτες περιοχές αυξάνει την πιθανότητα εξέλιξης 
της περιοδοντικής νόσου και εμφάνισης τερηδόνας ρίζας. 
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ΟΔΟΝΤΙΝΙΚΗ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

Η οδοντινική υπερευαισθησία (ή υπερευαισθησία) είναι 
ο σύντομος, οξύς πόνος από εκτεθειμένη στο στοματικό 
περιβάλλον οδοντίνη, ως απόκριση σε κάποιο χημικό, 
θερμικό, μηχανικό ή ωσμωτικό ερέθισμα, ο οποίος δεν 
προέρχεται από άλλη οδοντική βλάβη ή παθολογία. Ο 
επιπολασμός της υπερευαισθησίας ποικίλλει ευρέως 
ανάλογα με το δείγμα πληθυσμού που μελετάται (Ει!
κόνες 11.1-11.4), συγκεκριμένα γενικός οδοντιατρικός 
πληθυσμός έναντι συγκεκριμένων ομάδων οδοντιατρικών 
ασθενών, και τη μέθοδο αξιολόγησης της υπερευαισθη!
σίας, συγκεκριμένα αξιολόγηση με κλινική εξέταση που 
περιλαμβάνει απτικό ή θερμικό (ψυχρό) ερέθισμα ή με 
ερωτηματολόγιο ασθενούς. Κάθε δόντι με υφίζηση των 
ούλων ή κλινική απώλεια πρόσφυσης δεν παρουσιάζει 
απαραίτητα υπερευαισθησία και κάθε υπερευαίσθητο 
δόντι δεν παρουσιάζει απαραίτητα ευαισθησία σε κάθε 
τύπο ερεθίσματος. Ο επιπολασμός της υπερευαισθησίας 
στο γενικό οδοντιατρικό πληθυσμό κυμαίνεται μεταξύ 9 και 
60%. Ο επιπολασμός της σε ασθενείς με περιοδοντίτιδα 
που παρακολουθούνται από περιοδοντολόγο είναι 72,5-
98% ενώ σε ασθενείς με περιοδοντίτιδα που παρακολου!
θούνται από γενικό οδοντίατρο είναι 41-57%. 

ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 
ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΤΙΔΑ

Υπερευαισθησία αναφέρεται συχνά από τους ασθενείς 
μετά από περιοδοντική θεραπεία, συγκεκριμένα μετά 
από φάση ελέγχου φλεγμονής καθώς και μετά από φάση 
αποκατάστασης των βλαβών. Αποτελεί τη συχνότερη 
δυσάρεστη συνέπεια μετά από φάση ελέγχου φλεγμο!
νής ή/και χειρουργική του περιοδοντίου που αποσκοπεί 
σε εξάλειψη ή ελάττωση του βάθους των θυλάκων. Ο 
επιπολασμός της υπερευαισθησίας είναι υψηλός στους 
περιοδοντικούς ασθενείς και αυξάνεται ακόμα περισσό!
τερο μετά από περιοδοντική θεραπεία, οπότε φθάνει στο 
98%. Ο επιπολασμός και ο βαθμός υπερευαισθησίας 
είναι υψηλότεροι μετά από χειρουργική που αποσκοπεί 
σε εξάλειψη ή ελάττωση του βάθους των θυλάκων έναντι 
μετά από φάση ελέγχου φλεγμονής. Σε περιοδοντικούς 
ασθενείς, η υπερευαισθησία είναι συχνότερη στους άνω 
γομφίους και στα κάτω πρόσθια δόντια, ιδιαίτερα στις 
παρειακές επιφάνειες αυτών. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις η υπερευαισθησία 

μετά από περιοδοντική θεραπεία διαρκεί λίγες εβδομά!
δες, υπάρχουν όμως ορισμένες περιπτώσεις όπου αυτή 
επιμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όσον αφορά στην 
ένταση της υπερευαισθησίας μετά από περιοδοντική 
θεραπεία, στους περισσότερους ασθενείς πρόκειται για 
ενόχληση, η οποία με την πάροδο του χρόνου σταδιακά 
ελαττώνεται. Σε λίγους ασθενείς είναι έντονος πόνος και 
σε αυτούς μπορεί να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα 
για την εφαρμογή αποτελεσματικής στοματικής υγιεινής 
ή ακόμα και για τη συνέχιση και ολοκλήρωση της περιο!
δοντικής θεραπείας.

Ο βαθμός υπερευαισθησίας έχει βρεθεί ότι συσχετίζεται 
με το βαθμό έκθεσης της ριζικής επιφάνειας στο στοματικό 
περιβάλλον (Εικόνα 11.2) και επηρεάζεται από τη βαρύ!
τητα της κλινικής απώλειας πρόσφυσης σε ασθενείς που 
έχουν ολοκληρώσει την ενεργό περιοδοντική θεραπεία 
τουλάχιστον έξι μήνες πριν. 

Ασθενείς με περιοδοντίτιδα που έχουν υποβληθεί σε 
περιοδοντική θεραπεία συχνά αναζητούν θεραπεία για 
υπερευαισθησία.

Εικόνα 11.1 Κλινική εικόνα καταγματικής απόσπασης στα δόντια 
#24 και 25 (παρειακή άποψη).
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ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Το κάπνισμα έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στη γενική 
υγεία και τη στοματική κοιλότητα. Η εναπόθεση χρω!
στικών στις οδοντικές επιφάνειες των καπνιστών είναι η 
λιγότερο σημαντική δυσμενής επίδραση του καπνίσματος 
στη στοματική κοιλότητα (Εικόνα 12.1). Οι συνέπειες του 
καπνίσματος στη γενική υγεία έχουν τεκμηριωθεί επαρκώς, 
αν και ο αριθμός των νόσων που συνδέονται με το κάπνι!
σμα μεγαλώνει συνεχώς. Οι συνέπειες στην υγεία που 
αιτιολογικά συνδέονται με το κάπνισμα περιλαμ βάνουν 
κακοήθεις νεοπλασίες και χρόνιες νόσους. Η περιοδοντίτι!
δα ανήκει στις νόσους που συνδέονται με το κάπνισμα. Το 
κάπνισμα αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση 
περιοδοντίτιδας.

Το κάπνισμα επηρεάζει την ύπαρξη περιοδοντίτιδας 
και τη βαρύτητα της νόσου καθώς και το αποτέλεσμα της 
περιοδοντικής θεραπείας. Στους καπνιστές, η περιοδο!
ντική κατάσταση βελτιώνεται κλινικά με την περιοδοντική 
θεραπεία. Παρ' όλα αυτά, η έκταση και κυρίως η προβλε!
ψιμότητα της κλινικής βελτίωσης είναι σημαντικά μικρότερη 
στους καπνιστές σε σύγκριση με τους μη καπνιστές.  

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οι καπνιστές ανταποκρίνονται λιγότερο ευνοϊκά στη 
φάση ελέγχου φλεγμονής και στη φάση αποκατάστασης 
των βλαβών σε σύγκριση με τους μη καπνιστές. Βραχυ!
πρόθεσμα, τόσο οι μη χειρουργικές όσο και οι χειρουργικές 
τεχνικές είναι λιγότερο αποτελεσματικές στους καπνιστές 
σε σύγκριση με τους μη καπνιστές. Σε συστηματική 
ανασκό πηση για την επίδραση του καπνίσματος στη φάση 
ελέγχου φλεγμονής των περιοδοντικών ιστών έχει βρεθεί 
ότι η μέση ελάττωση του βάθους των θυλάκων ήταν κατά 
0,13 χιλ. μεγαλύτερη στους μη καπνιστές σε σύγκριση με 
τους καπνιστές, ενώ η βελτίωση του κλινικού επιπέδου 
πρόσφυσης και η ελάττωση της αιμορραγίας στην ανί!
χνευση δεν διέφεραν μεταξύ καπνιστών και μη καπνιστών. 
Η κλινική σημαντικότητα αυτής της μικρής υπεροχής της 
ελάττωσης των θυλάκων στους μη καπνιστές έναντι των 
καπνιστών αμφισβητείται.

 Η ανάγκη για φάση αποκατάστασης των βλαβών θα 
μπορούσε να αναμένεται αυξημένη στους καπνιστές, δεδο!

μένου ότι το κάπνισμα έχει μικρή αρνητική επίδραση στην 
ελάττωση των θυλάκων με τη φάση ελέγχου φλεγμονής. 
Στους καπνιστές, η επούλωση μετά από φάση αποκατά!
στασης των βλαβών ακολουθεί βραδύτερο ρυθμό ενώ την 
αρχική μετεγχειρητική περίοδο μπορεί να παρουσιασθεί 
ακόμα και νέκρωση των ιστών (Εικόνες 12.2-12.11). Συ!
στηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση της επίδρασης 
του καπνίσματος στα κλινικά αποτελέσματα της χειρουρ!
γικής των περιοδοντικών ιστών με κρημνό, έδειξε υψη!
λότερη αποτελεσματικότητα της χειρουργικής με κρημνό 
στους μη καπνιστές σε σύγκριση με τους καπνιστές. Η 
ελάττωση του βάθους θυλάκων στους καπνιστές και τους 
μη καπνιστές κυμαινόταν από 0,76 έως 2,05 χιλ. και από 
1,27 έως 2,40 χιλ., αντίστοιχα. Η βελτίωση του κλινικού 
επιπέδου πρόσφυσης στους καπνιστές και τους μη κα!
πνιστές κυμαινόταν από 0,29 έως 1,6 χιλ. και από 0,09 
έως 1,2 χιλ., αντίστοιχα. Η μετα-ανάλυση έδειξε για τους 
μη καπνιστές (σε σύγκριση με τους καπνιστές) υψηλότερη 
βελτίωση του βάθους θυλάκων και του κλινικού επιπέδου 
πρόσφυσης κατά 0,39 και 0,35 χιλ., αντίστοιχα. Τα στοι!
χεία αυτά δείχνουν ότι οι καπνιστές ωφελούνται από τη 
χειρουργική με κρημνό, αλλά το θεραπευτικό αποτέλεσμα 
αυτής είναι λίγο μικρότερο στους καπνιστές σε σύγκριση 
με τους μη καπνιστές. Επομένως, οι καπνιστές πρέπει να 
ενθαρρύνονται να απέχουν από το κάπνισμα και πρέπει 
να ενημερώνονται λεπτομερώς προεγχειρητικά για τη 
δυσμενή επίδραση του καπνίσματος στην αποτελεσματι!
κότητα της θεραπείας.

Εικόνα 12.1 Κλινική εικόνα τοπικών παραγόντων σε καπνιστή 
(γλωσσική άποψη).
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ΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΝΑΘΩΝ 
ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η χορήγηση αντιοστεολυτικής φαρμακευτικής αγωγής 
ενέχει τον κίνδυνο εμφάνισης οστεονέκρωσης των γνάθων 
σχετιζόμενης με φαρμακευτική αγωγή (ή οστεονέκρωσης) 
(Εικόνες 13.1-13.6). Κύριοι αντιοστεολυτικοί φαρμακευτι!
κοί παράγοντες (ή αντιοστεολυτικοί παράγοντες) είναι τα 
διφωσφονικά και η δενοσουμάμπη. Κύρια παραδείγματα 
διφωσφονικών είναι η αλενδρονάτη, η ετιδρονάτη, το 
ζολεδρονικό οξύ, το ιβανδρονικό οξύ, η παμιδρονάτη, 
η ρισεδρονάτη και η κλοδρονάτη. Δύο από τις συνήθεις 
ενδείξεις χορήγησης αντιοστεολυτικών παραγόντων είναι 
οι κακοήθεις νόσοι και η οστεοπόρωση.

Πλέον στην οστεονέκρωση των γνάθων τη σχετιζό!
μενη με φαρμακευτική αγωγή εμπλέκονται και οι αντιαγ!
γειογενετικοί παράγοντες, όπως μπεβασιζουμάμπη, οι 
αντι-νεοπλασματικοί παράγοντες, όπως σουνιτινίμπη και 
σοραφενίμπη, οι χημειοθεραπευτικοί παράγοντες, τα κορ!
τικοστεροειδή και οι αντιρευματικοί παράγοντες (Disease-
Modifying Antirheumatic Drugs, DMARDs), όπως μεθοτρε!
ξάτη, ετανερσέπτη, αδαλιμουμάμπη και ριτουξιμάμπη. 

Η διάγνωση της οστεονέκρωσης των γνάθων της σχε!
τιζόμενης με φαρμακευτική αγωγή βασίζεται στην ύπαρξη 
όλων των παραγόντων που ακολουθούν.
• Λήψη ή ιστορικό λήψης αντιοστεολυτικών ή αντιαγγει!

ογενετικών παραγόντων.
• Εκτεθειμένο οστούν ή οστούν που μπορεί να ανιχνευθεί 

μέσω ενδοστοματικού ή εξωστοματικού συριγγίου στη 
γναθοπροσωπική περιοχή και έχει παραμένει περισ!
σότερο από 8 εβδομάδες.

• Απουσία ιστορικού ακτινοθεραπείας στις γνάθους ή 
εμφανούς μεταστατικής νόσου στις γνάθους. 
Η πρόληψη εμφάνισης και η πρώιμη ανίχνευση της 

οστεονέκρωσης είναι σημαντικές γιατί η θεραπευτική 
αντιμετώπιση αυτής είναι εξαιρετικά δύσκολη και μη προ!
βλέψιμη. Έχει βρεθεί ότι η εισαγωγή προληπτικών μέτρων 
στους ασθενείς που πρόκειται να ξεκινήσουν τη λήψη ή 
λαμβάνουν αντιοστεολυτικούς παράγοντες ελάττωσε ση!
μαντικά τη συχνότητα εμφάνισης οστεονέκρωσης.

Στους ασθενείς που λαμβάνουν αντιοστεολυτικά 
φάρμακα, οι παράγοντες που επηρεάζουν τον κίνδυνο 
εμφάνισης οστεονέκρωσης σχετίζονται με το είδος του 
φαρμάκου, τη μορφή χορήγησης αυτού, το χρονικό διά!
στημα χορήγησης του, τη χορήγηση συμπληρωματικής 
φαρμακευτικής αγωγής, τη γενική και στοματική υγεία 
καθώς και τις έξεις του ασθενούς. 

Όσον αφορά στον κίνδυνο εμφάνισης οστεονέκρωσης 
στους ασθενείς που λαμβάνουν αντιοστεολυτικά φάρμακα, 
οι παράγοντες που πρέπει να εξετάζονται είναι οι ακόλουθοι. 
1. Είδος φαρμάκου. 

1α. Δενοσουμάμπη. 
1β. Διφωσφονικά. 

2. Μορφή χορήγησης. 
2α. Ενδοφλέβια, υποδόρια.
2β. Από το στόμα.

3. Χρονικό διάστημα χορήγησης.
3α. Ενδοφλέβια χορήγηση >12 μήνες.
3β. Από το στόμα ή υποδόρια χορήγηση >4 έτη.

4. Συμπληρωματική αγωγή.
4α. Κορτικοστεροειδή. 
4β. Αντιαγγειογενετικά. 
4γ. Μεθοτρεξάτη. 

5. Γενική υγεία, όπως χαμηλή άμυνα, αναιμία, σακχαρώ!
δης διαβήτης. 

6. Στοματική υγεία.
6α. Φλεγμονή.
6β. Τραύμα.
Από πλευράς γενικής υγείας, οι παράγοντες που έχουν 

αναφερθεί στη βιβλιογραφία περιλαμβάνουν χαμηλή 
άμυνα, αναιμία και σακχαρώδη διαβήτη. Επιπρόσθετα, οι 
έξεις του ασθενούς πιθανόν να μπορούν να επηρεάσουν 
την εμφάνιση οστεονέκρωσης, όπως το κάπνισμα και η 
υψηλή κατανάλωση οινοπνεύματος.

Σε ασθενή με κακοήθη νόσο (ή κακοήθεια) που θα 
ξεκινήσει αντιοστεολυτικά φάρμακα και χρειάζεται οδο!
ντιατρικές εργασίες, η ολοκλήρωση των οδοντιατρικών 
εργασιών πρέπει να γίνει:
• Ιδανικά: πριν την έναρξη των αντιοστεολυτικών.
• Εναλλακτικά: μέσα στο πρώτο τρίμηνο της λήψης των 

αντιοστεολυτικών, χωρίς όμως να αποκλείεται η πιθανό!
τητα οστεονέκρωσης μέσα σε αυτό το πρώτο τρίμηνο. 
Επομένως, για τον ασθενή με κακοήθεια που λαμβάνει 

αντιοστεολυτικά φάρμακα δεν υπάρχει ασφαλές χρονικό 
διάστημα για την εφαρμογή οδοντιατρικών εργασιών χωρίς 
κίνδυνο οστεονέκρωσης. 

Στον ασθενή με κακοήθεια που θα ξεκινήσει αντιοστε!
ολυτικά φάρμακα ο σκοπός της οδοντιατρικής θεραπείας 
είναι η αντιμετώπιση των οδοντικών και περιοδοντικών 
προβλημάτων καθώς και η εξάλειψη παραγόντων που 
μπορούν να οδηγήσουν σε οστεονέκρωση. Γίνεται αντιμε!
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Η ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΩΝ 

ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

Η ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΗΝ 
ΙΑΤΡΙΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Οι συνθήκες άσκησης της Iατρικής και κατ’ επέκταση 

της Οδοντιατρικής μεταβάλλονται συνεχώς ως αποτέλεσμα 
των επιστημονικών εξελίξεων και των νεότερων κοινω!
νικών αντιλήψεων. Στον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας 
(ΚΙΔ), ο οποίος ψηφίσθηκε με τον Ν.3418/2005, έχει γίνει 
προσπάθεια προσαρμογής με αυτές τις μεταβολές. 

Η συναίνεση του ασθενούς μετά από ενημέρωση ή ενη!
μερωμένη συναίνεση του ασθενούς (informed consent) δεν 
υπήρχε ως έννοια μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. Μέχρι 
τότε ο ασθενής είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στον ιατρό και 
κυρίως ο ιατρός αποφάσιζε για τη θεραπεία του ασθενούς. 
Από τη δεκαετία του 1960 ξεκίνησε αμφισβήτηση, ως προς 
το ηθικά επιτρεπτό και τα νομικά θέματα της δυνατότητας 
του ιατρού να αποφασίζει για τον ασθενή. Θεωρήθηκε 
ότι η δυνατότητα του ιατρού να λαμβάνει αποφάσεις για 
την υγεία του ασθενούς θίγει την αυτονομία και την αυ!
τοδιάθεση της ανθρώπινης προσωπικότητας. Το παλαιό!
τερο λοιπόν πρότυπο («πατερναλιστικό» πρότυπο) των 
σχέσεων του ιατρού με τον ασθενή του, όπου ο ασθενής 
άφηνε τις αποφάσεις στον ιατρό του χωρίς απαραίτητα να 
ενημερώνεται αναλυτικά για την υγεία του και τις επιλογές 
του έχει περιορισθεί εξαιρετικά και σταδιακά αντικαθίσταται 
από ένα νέο πρότυπο, όπου κυριαρχεί ο σεβασμός της 
αυτονομίας του ασθενούς και επιδιώκει μία σχεδόν ισότιμη 
σχέση του ασθενούς με τον ιατρό και συμμετοχή του στη 
λήψη των αποφάσεων που τον αφορούν. Η αλλαγή αυτή 
συνεπικουρείται και από τα εξής στοιχεία: πλέον η εμπι!
στοσύνη του ασθενούς στα κίνητρα του ιατρού δεν είναι 
απόλυτη, ο ασθενής συχνά νιώθει ανασφαλής σχετικά 
με την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, το 
μορφωτικό επίπεδο έχει βελτιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες 
με αποτέλεσμα οι περισσότεροι ασθενείς να μπορούν να 
κατανοήσουν τα ιατρικά δεδομένα της κατάστασης τους 
και να επιθυμούν λεπτομερέστερη ενημέρωση, οι ασθε!
νείς έχουν μεγαλύτερη και ευκολότερη πρόσβαση, έστω 
αποσπασματική, στην πληροφορία από διάφορες πηγές 
και κυρίως από το διαδίκτυο, η ιατρική εξειδίκευση και η 
συνεχής εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην κλινική πράξη 
αυξάνουν τις δυνατές θεραπευτικές επιλογές και ο τρόπος 
ζωής των ασθενών, οι θρησκευτικές ή άλλες φιλοσοφικές 

αντιλήψεις τους πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη στον 
καθορισμό της θεραπείας τους. Η αντίληψη όμως της 
αυτονομίας διαφέρει ανά ασθενή και ιατρό με αποτέλεσμα 
το παλαιότερο πρότυπο σχέσεων ιατρού-ασθενούς να μην 
έχει πλήρως εγκαταληφθεί αλλά να διατηρούνται ακόμα 
ορισμένα στοιχεία του στο νεώτερο Κώδικα Ιατρικής Δεο!
ντολογίας (Ν.3418/2005). Το νέο πρότυπο των σχέσεων 
ιατρού-ασθενούς συνεχίζει να διασφαλίζει την ελεύθερη 
και ανεξάρτητη άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος καθώς 
και την προστασία της αξιοπρέπειας του ιατρού και του 
ασθενούς. 

Μετά τη Διακήρυξη της Λισσαβώνας, η οποία εκδόθηκε 
το 1981 από τον Παγκόσμιο Ιατρικό Οργανισμό και στην 
οποία διαμορφώθηκαν τα δικαιώματα του ασθενούς, 
θεσμοθετήθηκε, σε γενικά ή ειδικά νομοθετικά πλαίσια 
και κώδικες ιατρικής δεοντολογίας, το δικαίωμα ενημέ!
ρωσης του ασθενούς για την υγεία του ως προϋπόθεση 
της συναίνεσης ή της διαφωνίας του στην προτεινόμενη 
θεραπεία. Στην ελληνική νομοθεσία, το δικαίωμα αυτό 
θεμελιώνεται στις διατάξεις των άρθρων 2 §1, 5 και 7 §2 
του Συντάγματος, που προστατεύουν την αξία του αν!
θρώπου και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας                                                                          
του και απαγορεύουν οποιαδήποτε σωματική κάκωση 
ή βλάβη της υγείας του και γενικά κάθε προσβολή της 
αξιοπρέπειάς του.

Αρχικά, η ελληνική νομοθεσία για πρώτη φορά με το 
ν. 2071/1992 αναφέρθηκε στο δικαίωμα του νοσοκομει!
ακού ασθενούς να πληροφορηθεί από τους νοσοκομει!
ακούς ιατρούς την κατάσταση της υγείας του, αλλά και 
τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιασθούν στην 
υγεία του, εξ αφορμής εφαρμογής σε αυτόν ασυνηθών ή 
πειραματικών διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων. 
Στη συνέχεια, το δικαίωμα ενημέρωσης επεκτάθηκε σε 
όλους τους ασθενείς (όχι μόνο στους νοσοκομειακούς) 
με το ν. 2619/1998, με τον οποίον κυρώθηκε η Σύμβαση 
του Συμβουλίου της Ευρώπης (Σύμβαση Οβιέδο) για 
την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
αξιοπρέπειας του ατόμου, σε σχέση με τις εφαρμογές της 
Βιολογίας και της Ιατρικής. Το άρθρο 10 του νόμου αυτού, 
με τίτλο «προσωπική ζωή και δικαίωμα στην ενημέρωση», 
καθιερώνει το δικαίωμα όλων να ενημερώνονται για την 
κατάσταση της υγείας τους, ενώ παράλληλα υποχρεώνει 
να γίνονται σεβαστές οι επιθυμίες των ανθρώπων που 
επιλέγουν να μην ενημερώνονται σχετικά. Επιπρόσθετα, 
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