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ΕΑ01
Τίτλος: ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ: ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡ-
ΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ομιλητής: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΚΚΑ

Συγγραφείς: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΚΚΑ, ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΗΤΣΙΑΣ

1. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ, ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
2. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ, ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
3. ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ

Περίληψη

Εισαγωγή: Οι ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις των ασθενών για πιο άμεση αποκατάσταση των 
οδοντικών τους ελλειμμάτων προσανατόλισε την έρευνα στην αναθεώρηση του κλασσικού πρωτοκόλλου 
του Brånemark, σε ό,τι αφορά τους χρόνους φόρτισης των εμφυτευμάτων. Έτσι, η φόρτιση των 
εμφυτευμάτων μπορεί να πραγματοποιείται είτε στην ίδια συνεδρία με την τοποθέτησή τους είτε σε 
χρονικό διάστημα σαφώς μικρότερο από αυτό που υποδεικνύει το κλασσικό πρωτόκολλο.

Σκοπός: Σκοπός της ελεύθερης ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση μιας σειράς κλινικών περιπτώσεων όπου 
εφαρμόστηκε η άμεση ή πρώιμη φόρτιση των επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων Επίσης, μετά από 
συστηματική αναζήτηση της βιβλιογραφίας, στην ανακοίνωση πραγματοποιείται αναφορά των ενδείξεων 
- αντενδείξεων, των πλεονεκτημάτων - μειονεκτημάτων της τεχνικής αυτής, καθώς και ανάλυση των 
συγκριτικών αποτελεσμάτων σε σχέση με την συμβατική διαδικασία φόρτισης.

Υλικά και μέθοδος: Στην ανακοίνωση γίνεται περιγραφή του σχεδίου θεραπείας και των σταδίων απο-
κατάστασης σε μονήρη, μερική ή ολική νωδότητα, όπου τα τοποθετημένα εμφυτεύματα δέχθηκαν άμεση 
ή πρώιμη φόρτιση. Επιπλέον, μέσω ηλεκτρονικής αναζήτησης στην ιατρική ψηφιακή βιβλιοθήκη PubMed, 
επελέγησαν συστηματικές ανασκοπήσεις καθώς και κλινικών μελετών με πάνω από 20 ασθενείς και 
διάρκεια παρακολούθησης άνω των 3 ετών που δημοσιεύτηκαν από τον Ιανουάριο του 2000 έως τον Μάιο 
του 2016 στην Αγγλική και Γαλλική γλώσσα.

Αποτελέσματα - Συμπεράσματα: H άμεση και η πρώιμη φόρτιση αποτελούν αποτελεσματικές τεχνικές 
αποκατάστασης στο πεδίο της οδοντικής εμφυτευματολογίας. Το κυριότερο πλεονέκτημα που προσφέρουν 
είναι η ψυχολογική ικανοποίηση των ασθενών σε ό,τι αφορά τη μείωση του συνολικού χρόνου θεραπείας. 
Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση των κλινικών τους εφαρμογών είναι σχολαστική και 
εξατομικευμένη επιλογή των χρήσεων τους.

 

ΕΑ02
Τίτλος: ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΟΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ

Ομιλητής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΓΚΡΙΔΗΣ

Συγγραφείς: ΜΟΥΓΚΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΖΑΜΠΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΔΘΚΑ “ΥΓΕΙΑ”, ΑΘΗΝΑ

Περίληψη

Τα οστικά ελλείμματα της φατνιακής ακρολοφίας πολύ συχνά αποτελούν σημαντικό πρόβλημα κατά την 
οδοντιατρική θεραπεία. Στις μέρες μας πολλοί ασθενείς επιζητούν την αποκατάσταση των ελλειπόντων 
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δοντιών με οδοντικά εμφυτεύματα. Στους περισσότερους εξ’ αυτών απαιτείται ορισμένου βαθμού οστική 
ανάπλαση. Ωστόσο, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε πως η αύξηση του όγκου της φατνιακής ακρολοφίας 
σε υπολειμματικές γνάθους αποτελεί, αξιόπιστη και προβλέψιμη χειρουργική διαδικασία. Η μεθοδολογία 
της παρούσας εργασίας περιλαμβάνει τη χρήση απορροφήσιμων μεμβρανών και οστικών μοσχευμάτων, 
αυτογενούς και αλλογενούς προελεύσεως, με το αυτογενές μόσχευμα να αποτελεί το ιδεώδες υλικό 
για την αύξηση της οστικής μάζας. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση κλινικών περιστατικών που 
περιλαμβάνουν περιπτώσεις αποκατάστασης οστικών ελλειμμάτων σε οριζόντιο ή κάθετο επίπεδο, 
όπου κρίνεται σκόπιμη η τοποθέτηση απορροφήσιμων μεμβρανών. Επιπλέον, περιλαμβάνει περιπτώσεις 
ανύψωσης της μεμβράνης του ιγμορείου άντρου για την τοποθέτηση εμφυτευμάτων στις οπίσθιες περιοχές 
της άνω γνάθου με ανεπαρκές οστικό υπόβαθρο. Συμπερασματικά, η κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση 
με απορροφήσιμες μεμβράνες ενδείκνυται, κυρίως σε οστικά ελλείμματα περιορισμένης έκτασης. Στις 
περιπτώσεις εκτεταμένων οστικών ελλειμμάτων προτείνεται η χρήση μη απορροφήσιμων μεμβρανών.

 

ΕΑ03
Τίτλος: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΕΤΑΣΗ ΚΡΗΜΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΩΝ 
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Ομιλητής: ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΟΚΚΩΝΗ

Συγγραφείς: ΚΟΚΚΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΘΑΝΑΣΟ-
ΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Περίληψη

Εισαγωγή: Η σύγχρονη θεώρηση για τις επιεμφυτευματικές προσθετικές αποκαταστάσεις υπαγορεύει τη 
διατήρηση της φυσιολογικής αρχιτεκτονικής των σκληρών και μαλακών ιστών. Η τεχνική της τοποθέτησης 
εμφυτευμάτων χωρίς αναπέταση κρημνού αποτρέπει την οστική απορρόφηση και την υφίζηση των 
μαλακών ιστών, μειώνοντας παράλληλα το χρόνο θεραπείας. Η άμεση, χωρίς λειτουργική φόρτιση, 
τοποθέτηση προσωρινής αποκατάστασης διατηρεί την αρχιτεκτονική των ιστών και σχηματοποιεί το 
προφίλ ανάδυσης της πρόσθεσης, ικανοποιώντας τις αισθητικές απαιτήσεις του ασθενούς.

Σκοπός: Η παρουσίαση στοχεύει στην ανάλυση ενός εναλλακτικού τρόπου τοποθέτησης εμφυτευμάτων 
και στην ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της άμεσης μη λειτουργικής αποκατάστασης.

Υλικά - Μεθοδολογία: Θα γίνει αναφορά κλινικών περιπτώσεων στις οποίες πραγματοποιείται τοποθέτηση 
εμφυτευμάτων χωρίς την αναπέταση κρημνού, ενώ ταυτόχρονα τα εμφυτεύματα αποκαθίστανται με 
προσωρινή επιεμφυτευματική αποκατάσταση, η οποία τίθεται εκτός συγκλεισιακής φόρτισης. Στην 
παρουσίαση υπογραμμίζονται οι παράμετροι που εξετάζονται ώστε ένας ασθενής να λάβει εμφυτεύματα 
μέσω ιστικής διάνοιξης, καθώς και τα οφέλη της συγκεκριμένης διαδικασίας. Επί προσθέτως, αναφέρονται 
τα πλεονεκτήματα και τα κριτήρια επιλογής της άμεσης μη λειτουργικής προσωρινοποίησης εμφυτευμάτων 
στο σχεδιασμό της θεραπείας.

Αποτελέσματα: Η τοποθέτηση εμφυτευμάτων χωρίς αναπέταση κρημνού συνέβαλλε στη διατήρηση των 
σκληρών και μαλακών ιστών, ενώ κατέστησε λιγότερο τραυματική την επέμβαση. Η επιλογή της άμεσης 
μη λειτουργικής προσωρινοποίησης του εμφυτεύματος πλεονεκτεί όσον αφορά την διαμόρφωση της 
αρχιτεκτονικής των μαλακών ιστών, ικανοποιώντας ταυτόχρονα τις αισθητικές απαιτήσεις του ασθενούς 
με το μικρότερο αριθμό επεμβάσεων.

Συμπεράσματα: Η μη λειτουργική φόρτιση ενός εμφυτεύματος, που τοποθετείται χωρίς αναπέταση 
κρημνού, αποτελεί προβλέψιμη εναλλακτική επιλογή στο σχεδιασμό της θεραπείας με υψηλά ποσοστά 
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επιτυχίας, εξασφαλίζοντας ικανοποιητικό αισθητικό αποτέλεσμα, ελαχιστοποιώντας τη χρονική περίοδο 
της θεραπείας.

ΕΑ04
Τίτλος: ΑΜΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ. ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ;

Ομιλητής: ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ

Συγγραφείς: ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ, ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΠΕΛΑΣΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡΜΟΥΖΗΣ, 
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΛΙΓΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Περίληψη

Εισαγωγή: Η άμεση τοποθέτηση εμφυτεύματος σε μετεξακτικό φατνίο αποτελεί μία πρακτική η οποία 
γίνεται ολοένα και περισσότερο δημοφιλής καθώς περιορίζει τον αριθμό των χειρουργικών παρεμβάσεων 
και μειώνει τη διάρκεια και πιθανόν το κόστος της θεραπείας. Ωστόσο για να εφαρμοστεί με ασφάλεια 
και να οδηγήσει προβλέψιμα σε επιτυχή έκβαση της θεραπείας θα πρέπει να πληρούνται ορισμένες 
προϋποθέσεις.

Σκοπός: Η παρουσίαση των ενδείξεων και των βασικών αρχών της άμεσης τοποθέτησης εμφυτεύματος 
σε μετεξακτικό φατνίο με παράλληλη παρουσίαση ανάλογων κλινικών περιστατικών.

Υλικά - Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας σχετικά με τις ενδείξεις 
της άμεσης τοποθέτησης εμφυτεύματος σε μετεξακτικό φατνίο. Αντλήθηκαν στοιχεία αναφορικά με τις 
προϋποθέσεις εφαρμογής της τεχνικής, τα πιθανά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που συνδέονται με 
αυτή καθώς και τους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν κατά την επιλογή του περιστατικού και την 
εφαρμογή της τεχνικής ώστε να προληφθούν επιπλοκές και αποτυχίες. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται 
παράλληλα με ανάλογα κλινικά περιστατικά.

Αποτελέσματα: Η άμεση τοποθέτηση εμφυτεύματος ενδείκνυται κυρίως στην περίπτωση μονόρριζου 
δοντιού με άθικτα τοιχώματα φατνίου και όταν το υπάρχον οστούν ακρορριζικότερα του φατνίου επιτρέπει 
την επίτευξη αρχικής σταθερότητας. Η θέση του εμφυτεύματος θα πρέπει να καθορίζεται με βάση τις 
αναμενόμενες μεταβολές των διαστάσεων της φατνιακής ακρολοφίας μετά την εξαγωγή. Η εφαρμογή 
αναπλαστικών τεχνικών με τη χρήση μοσχευμάτων σκληρών και μαλακών ιστών φαίνεται να περιορίζει 
τις μεταβολές του περιγράμματος του οστού και των μαλακών ιστών μετεξακτικά.

Συμπεράσματα: Η άμεση τοποθέτηση εμφυτεύματος σε μετεξακτικό φατνίο φαίνεται να αποτελεί μία 
τεχνική με υψηλά ποσοστά επιτυχίας όταν πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της.
 

ΕΑ05
Τίτλος: ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΕΝΔΟΟΣΤΙΚΩΝ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Ομιλητής: ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ

Συγγραφείς: ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ1, ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ1, ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ1, ΒΑΚΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΑ2, ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ3

1. ΕΚΠΑ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
2. ΕΚΠΑ, ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
3. ΕΚΠΑ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ
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Περίληψη

Εισαγωγή: Η χρήση των ενδοοστικών οδοντικών εμφυτευμάτων στην κλινική πράξη έχει αλλάξει άρδην τη 
θεραπευτική προσέγγιση των μερικά και ολικά νωδών ασθενών. Πρόκειται για μια επεμβατική διαδικασία 
καλά τεκμηριωμένη και προβλέψιμη, όμως όπως κάθε χειρουργική τεχνική δύναται να προκαλέσει μια 
σειρά από πιθανές βιολογικές επιπλοκές. Η έγκαιρη αναγνώριση και διάγνωση των συμβαμάτων είναι 
ζωτικής σημασίας για την ορθή αντιμετώπισή τους αλλά και για τη διατήρηση ενός λειτουργικού και 
σωστού θεραπευτικού αποτελέσματος, μακροχρόνια.

Σκοπός: Να αναλυθούν οι βασικότερες βιολογικές επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια 
αλλά και μετά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων, καθώς επίσης και οι τρόποι πρόληψης και οι μέθοδοι 
αντιμετώπισής τους.

Υλικά και Μέθοδοι: Θα γίνει ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και θα παρουσιασθούν κλινικά περιστατικά 
με διεγχειρητικές και μετεγχειριτικές επιπλοκές από τη διαδικασία τοποθέτησης εμφυτευμάτων, όπως 
αιμορραγία, απώλεια του παρειακού πετάλου, οίδημα αλλά και επιπλοκές που εμφανίζονται σε βάθος 
χρόνου, όπως η περιεμφυτευματίτιδα, η απώλεια μαλακών περιεμφυτευματικών ιστών, καθώς και η 
αντιμετώπιση αυτών.

Αποτελέσματα: Με σωστό προεγχειρητικό ακτινογραφικό έλεγχο, ακριβή σχεδιασμό και εκτέλεση του 
σχεδίου θεραπείας μπορούν να περιοριστούν σημαντικά οι διεγχειρητικές και μετεγχειρητικές επιπλοκές 
από την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων. Ωστόσο έχει σημασία και η κατάρτιση του κλινικού στην 
έγκαιρη αναγνώριση αυτών, καθώς και η ενεργοποίηση του ασθενούς για τη μακροβιότητα μια τέτοιας 
αποκατάστασης.

Συμπεράσματα: Η χειρουργική τοποθέτηση εμφυτευμάτων μπορεί να έχει βιολογικές επιπλοκές διεχγει-
ρητικές, μετεγχειρητικές, που δύνανται να εμφανισθούν και σε βάθος χρόνου. Ο σωστός προγραμματισμός 
του επεμβαίνοντας και η συνεργασία του ασθενούς μπορούν να εξαλείψουν την εμφάνιση των συμβαμάτων. 
Έτσι, τα ενδοοστικά οστικά εμφυτεύματα αποτελούν χρήσιμο εργαλείο στη σύγχρονη οδοντιατρική καθώς 
αποτελούν βιώσιμη εναλλακτική στην κλασική προσθετική.

 

ΕΑ06
Τίτλος: ΣΥΓΚΟΛΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΩΣ ΔΥΝΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 
ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΚΑΙ Η ΟΡΘΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΟΥΣ

Ομιλητής: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Συγγραφείς: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ1, ΣΥΚΑΡΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ1, ΠΕΠΕΛΑΣΗ ΕΥΔΟΞΙΑ2

1. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΚΠΑ
2. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΚΠΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: H επιλογή μεταξύ κοχλιούμενης ή συγκολλούμενης επιεμφυτευματικής αποκατάστασης καθο-
ρίζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η θέση του εμφυτεύματος, η έκταση της αποκατάστασης και το 
κόστος. Οι συγκολλούμενες αποκαταστάσεις συχνά προτιμώνται, κυρίως λόγω ευκολότερης προσθετικής 
αποκατάστασης και κόστους, το οποίο συνήθως είναι σημαντικά χαμηλότερο. Ωστόσο, η στενή σχέση 
της διεπιφάνειας με τους περιεμφυτευματικούς ιστούς και η δυσκολία απομάκρυνσης, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, περισσειών κονίας, αποτελεί συχνά ένα σημαντικό παράγοντα φλεγμονής, που μπορεί να 
θέσει σε κίνδυνο την επιτυχία της αποκατάστασης αλλά και του εμφυτεύματος.

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναφερθούν οι βιολογικές επιπτώσεις της περίσσειας κονίας 
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στους περιεμφυτευματικούς ιστούς και να συζητηθούν, μέσω κλινικών περιστατικών, οι βασικές αρχές 
σχεδίασης τέτοιου τύπου αποκαταστάσεων.

Μέθοδος - Υλικά: Τα περισσότερα συστήματα εμφυτευμάτων διαθέτουν μία σειρά προκατασκευασμένων 
διαβλεννογονίων στηριγμάτων, είτε ευθέα ή με γωνίωση, τα οποία καλύπτουν σε γενικές γραμμές 
τις περισσότερες συγκολλούμενες αποκαταστάσεις, ενώ μπορούν ως ένα βαθμό να τροποποιηθούν 
εργαστηριακά. Σε περιπτώσεις, όμως, εμφυτευμάτων τοποθετημένων σε μεγάλο βάθος απαιτείται εξατο-
μίκευση σχεδίασης των διαβλεννογονίων στηριγμάτων, προκειμένου η διεπιφάνεια με την συγκολλούμενη 
στεφάνη να είναι ευκολότερα προσβάσιμη κλινικά για αφαίρεση περισσειών κονίας.

Αποτελέσματα: Ιδανικά η μεσόφαση στεφάνης - διαβλεννογονίου στηρίγματος θα πρέπει να βρίσκεται 
ισοϋψώς με την παρυφή των μαλακών περιεμφυτευματικών ιστών ή ελαφρά ενδοσχισμικά. Ωστόσο, στην 
αισθητική ζώνη, αυτό δεν είναι πάντα δυνατό. Επιπλέον, ο βιότυπος των μαλακών ιστών θα καθορίσει σε 
μεγάλο βαθμό την τελική σχεδίαση και την δυνατότητα παρέμβασης στους περιεμφυτευματικούς ιστούς.

Συμπεράσματα: Οι συγκολλούμενες αποκαταστάσεις, παρά την “φαινομενική” ευκολία τους, απαιτούν 
προσεκτική σχεδίαση προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω προβλήματα ιατρογενούς αιτιολογίας.

 

ΕΑ07
Τίτλος: ΚΑΘΕΤΗ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΡΟΛΟΦΙΑΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Ομιλητής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ

Συγγραφείς: ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΟΥΓΚΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
ΖΑΜΠΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΔΘΚΑ “ΥΓΕΙΑ”, ΑΘΗΝΑ

Περίληψη
Η τοποθέτηση οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων σε υπολειμματικές γνάθους σε συνδυασμό με 
κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση (ΚΟΑ), επιτρέπει την αποκατάσταση του στοματογναθικού συστήματος 
στο σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων που αυτό απαιτείται. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων απαιτείται 
ορισμένου βαθμού οστική ανάπλαση, ενώ η αποκατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη σε περιοχές των 
γνάθων όπου έχει μειωθεί σε μεγάλη έκταση η οστική μάζα ή παρατηρούνται οστικές αλλοιώσεις. Σκοπός 
της εργασίας είναι η παρουσίαση κλινικών περιστατικών εφαρμογής των μεθόδων οστικής ανάπλασης 
σε περιοχές των γνάθων με εκτεταμένα οστικά ελείμματα, καθώς και των δυνατοτήτων αλλά και των 
περιορισμών που προκύπτουν για την προβλεψιμότητα του τελικού αποτελέσματος. Η μεθοδολογία 
περιλαμβάνει τη χρήση οστικού μοσχεύματος σε συνδυασμό με απορροφήσιμες και μη απορροφήσιμες 
μεμβράνες. Το μοσχευματικό υλικό αποτελείται από αλλομόσχευμα σε συνδυασμό με αυτομόσχευμα, που 
λαμβάνεται κατά τον τρυπανισμό του φρεατίου, καθώς και από ενδοστοματικές θέσεις, όπως η περιοχή 
του γενείου και το οπισθογόμφιο τρίγωνο. Συμπερασματικά, θα παρουσιαστούν τα κλινικά αποτελέσματα 
της κατευθυνόμενης οστικής αναγέννησης, που πραγματοποιήθηκε σε κάθετο και οριζόντιο επίπεδο.

 

ΕΑ08
Τίτλος: ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ

Ομιλητής: ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΟΚΚΩΝΗ
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Συγγραφείς: ΚΟΚΚΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΤΣΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΕΛΑ ΕΙΡΗΝΗ, ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Περίληψη

Εισαγωγή: Στη σύγχρονη εποχή, που οι αισθητικές και λειτουργικές απαιτήσεις των οδοντιατρικών 
ασθενών αυξάνουν, η χρήση προστομιακών κεραμικών όψεων αποτελεί μια αξιόλογη συντηρητική 
επιλογή. Η αρμονία μεταξύ μαλακών και σκληρών οδοντικών ιστών αποτελεί το κύριο στόχο μίας πρόσθιας 
αποκατάστασης. Σε ορισμένες περιπτώσεις η τροποποίηση της αρχιτεκτονικής των μαλακών ιστών είναι 
αναγκαία προς βελτίωση της αισθητικής. Η χειρουργική αποκάλυψης της κλινικής μύλης των δοντιών 
εξυπηρετεί αυτό το σκοπό, ενώ η χρήση χειρουργικού νάρθηκα οδηγεί σε πιο προβλέψιμα αισθητικά 
αποτελέσματα.

Σκοπός: Η παρουσίαση στοχεύει στην ανάδειξη μιας προβλέψιμης επιλογής, για την αισθητική αποκα-
τάστασης ασθενών, στη βάση της φιλοσοφίας της ελάχιστης παρέμβασης, με τη χρήση σύγχρονων υλικών.

Υλικά και Μεθοδολογία: Η παρουσίαση αναφέρεται στη χρήση κεραμικών όψεων για την αισθητική 
αποκατάσταση οδοντιατρικών ασθενών υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της αρχιτεκτονικής των 
μαλακών ιστών. Θα πραγματοποιηθεί αναφορά στα στοιχεία που καθορίζουν την αισθητική στην πρόσθια 
ζώνη και στο πως αυτά εξασφαλίζονται με την χειρουργική και προσθετική παρέμβαση. Θα παρουσιαστεί 
κλινικό περιστατικό στο οποίο έγινε καθοδηγούμενη μέσα από νάρθηκα χειρουργική αποκάλυψη μύλης 
και τοποθέτηση όψεων διπυριτικού λιθίου.

Αποτελέσματα: Η ακριβής ανάλυση των παραμέτρων της αισθητικής και η προσεκτική εκτέλεση της 
χειρουργικής και προσθετικής φάσης οδηγεί σε άρτιο αισθητικό κλινικό αποτέλεσμα που χαρακτηρίζεται 
από αρμονική συμμετρία των περιοδοντικών ιστών.

Συμπεράσματα: Περιστατικά που χρήζουν αισθητικής βελτίωσης αντιμετωπίζονται προβλέψιμα με 
συντηρητικές αισθητικές αποκαταστάσεις και προσθετικά καθοδηγούμενη χειρουργική διευθέτηση των 
μαλακών ιστών. Τοιουτοτρόπως, οι ασθενείς ικανοποιούν τις αισθητικές τους απαιτήσεις, φέροντας 
αποκαταστάσεις που πληρούν λειτουργικά και βιολογικά κριτήρια.

 

ΕΑ09
Τίτλος: ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑΣ 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Ομιλητής: ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Συγγραφείς: ΠΑΤΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ1, ΚΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ2

1. ΠΡΟΣΘΕΤΟΛΟΓΟΣ, ΕΠΙΣΤ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΚΠΑ
2. ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΟΣ, ΥΠΟΨ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΕΚΠΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Οι νεότερες εξελίξεις στην οδοντιατρική έχουν δώσει ιδιαίτερη ώθηση τόσο στην εφαρμογή 
καινοτόμων τεχνικών για την αισθητική αποκατάσταση των ασθενών, όσο και στη χρήση νέων βιοϋλικών 
με βελτιωμένες ιδιότητες. Παράλληλα, η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων οδοντιατρικών ειδικοτήτων 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του επιθυμητού στόχου σε πολύπλοκα σχέδια 
θεραπείας.
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Σκοπός: Η παρουσίαση κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση ενός σύνθετου περιστατικού μέσα 
από τη συνεργασία μιας ομάδας διαφορετικών οδοντιατρικών ειδικοτήτων, καθώς και της σημασίας της 
επικοινωνίας με το οδοντοτεχνικό εργαστήριο έτσι, ώστε να αποδοθεί ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα, 
μέσα από ένα σχέδιο θεραπείας ελάχιστης παρέμβασης.

Μέθοδος - Υλικά: Στο περιστατικό που παρουσιάζεται, η ασθενής προσήλθε με σοβαρό πρόβλημα στην 
πρόσθια αισθητική ζώνη. Στο σχέδιο θεραπείας που καταρτίστηκε, τοποθετήθηκε αρχικά μια μεταβατική 
αποκατάσταση και ακολούθησαν περιοδοντική και ορθοδοντική θεραπεία. Στη συνέχεια, έγιναν αισθητικές 
χειρουργικές διευθετήσεις από περιοδοντολόγο και το σχέδιο θεραπείας ολοκληρώθηκε με τη βοήθεια 
επανορθωτικής οδοντιατρικής και προσθετικής.

Αποτελέσματα: Η ικανοποίηση των αυξημένων αισθητικών απαιτήσεων των ασθενών που αποκαθίστανται 
με ακίνητες προσθετικές αποκαταστάσεις στην πρόσθια αισθητική ζώνη, προϋποθέτουν την πλήρη 
εναρμόνιση των προσθετικών υλικών με τους περιβάλλοντες ιστούς και την απόλυτη αρμονία και 
ισορροπία στην οδοντική σύνθεση, ακολουθώντας βασικούς κανόνες της αισθητικής.

Συμπεράσματα: Η συμβολή της κάθε οδοντιατρικής ειδικότητας σε ένα πολύπλοκο περιστατικό αποτελεί 
σημαντική παράμετρο για την προετοιμασία και τη διαμόρφωση του φραγμού, με σκοπό την αρμονική 
ενσωμάτωση της τελικής πρόσθεσης, σε μια προσπάθεια να αποδοθεί ένα άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα.

 

ΕΑ10
Τίτλος: ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΜΕ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ 
ΦΟΡΤΙΣΗ

Ομιλητής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΑΤΣΙΟΣ

Συγγραφείς: ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΑΤΣΙΟΣ1, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΒΕΤΣΗ2, ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ3, ΚΑΡΟΥΣΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ4

1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ
2. ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΟΣ
3. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ
4. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Η εισαγωγή την εμφυτευμάτων έδωσε τη δυνατότητα στους οδοντιάτρους να αντιμετωπίζουν 
προβλήματα νωδότητας. Ειδικότερα, προσφέρεται στους ολικά νωδούς ασθενείς μια εναλλακτική πέραν 
των ολικών οδοντοστοιχιών. Η άμεση φόρτιση δίνει την ευκαιρία να αποφευχθεί ή να μειωθεί ο χρόνος 
της ολικής νωδότητας, αρκεί να χρησιμοποιείται όταν ενδείκνυται.

Σκοπός: Να παρουσιάσει την αποκατάσταση της ατροφικής κάτω γνάθου με μοσχεύματα και στη συνέχεια 
με άμεση προσωρινοποιήση με τη βοήθεια έξι εμφυτευμάτων.

Μέθοδος και Υλικά: Υγιής ασθενής 62 ετών προσήλθε με οδοντικό φραγμό με κακή πρόγνωση. Το σχέδιο 
θεραπείας περιελάμβανε την τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε άνω και κάτω γνάθο και ακίνητες διατοξικές 
επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις. Ταυτόχρονα με την εξαγωγή των δοντιών της κάτω γνάθου, έγινε 
και τοποθέτηση μοσχεύματος στη δεξιά οπίσθια περιοχή και παραδόθηκαν άμεσες ολικές οδοντοστοιχίες 
στον ασθενή, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν και σαν ακτινογραφικοί οδηγοί για τη διενέργεια της αξονικής 
τομογραφίας. Έξι μήνες αργότερα τοποθετήθηκαν έξι εμφυτεύματα. Λόγω της ευνοϊκής αρχικής σταθε-
ρότητας, αποφασίστηκε η άμεση προσωρινοποίηση μετατρέποντας την ολική οδοντοστοιχία σε ακίνητη 
κοχλιούμενη διατοξική επιεμφυτευματική αποκατάσταση.
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Αποτελέσματα: Ο ασθενής ικανοποιήθηκε με τη λύση της ακίνητης μεταβατικής αποκατάστασης κατά 
την περίοδο της οστεοενσωμάτωσης. Επίσης, αυτό οδήγησε σε μια πιο σταθερή σύγκλειση, γεγονός που 
συνέβαλε στην επιτυχία του σχεδίου θεραπείας στην άνω γνάθο.

Συμπέρασμα: Η άμεση φόρτιση είναι μια βιώσιμη λύση, η οποία μπορεί να κάνει πιο άνετη την περίοδο 
την οστεοενσωμάτωσης για τον ασθενή, αποφεύγοντας τις ολικές οδοντοστοιχίες. Παρόλα αυτά, 
οι περιπτώσεις, στις οποίες αυτή εφαρμόζεται, θα πρέπει να επιλέγονται προσεκτικά, με την αρχική 
σταθερότητα να είναι ο παράγων κλειδί, ώστε να προλαμβάνονται “οδυνηρές” αποτυχίες.

 

ΕΑ11
Τίτλος: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΑΝΩ ΧΕΙΛΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΟΡΑΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΩ 
ΠΡΟΣΘΙΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ

Ομιλητής: ΘΑΛΕΙΑ ΦΙΛΟΚΥΠΡΟΥ

Συγγραφείς: ΦΙΛΟΚΥΠΡΟΥ ΘΑΛΕΙΑ, ΖΗΣΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟ-
ΛΑΟΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Η θέαση των άνω προσθίων δοντιών σε σχέση με το άνω χείλος αποτελεί καθοριστικό 
παράγοντα για το αισθητικό αποτέλεσμα των προσθετικών αποκαταστάσεων και ιδιαίτερα των ολικών 
οδοντοστοιχιών.

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι ο προσδιορισμός της σχέσης του μήκους του άνω χείλους με το μήκος 
του ορατού τμήματος των άνω κεντρικών τομέων σε θέση ανάπαυσης της κάτω γνάθου.

Υλικά - Μέθοδος: Σε 100 ασθενείς ηλικίας 20-70 ετών με φυσικό φραγμό και χωρίς εκτεταμένες 
αποκαταστάσεις και αποτριβές στα 6 άνω πρόσθια δόντια μετρήθηκε το μήκος του άνω χείλους από τη 
βάση της ρινός μέχρι το ελεύθερο άκρο του, αντίστοιχα με τη μέση γραμμή του προσώπου. Το ορατό 
τμήμα των κεντρικών τομέων μετρήθηκε από το ελεύθερο άκρο του άνω χείλους μέχρι το μέσον του 
κοπτικού χείλους. Οι μετρήσεις έγιναν με παχύμετρο ακριβείας 0,05mm.

Αποτελέσματα: Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι η σχέση μεταξύ μήκους άνω χείλους και 
ορατού τμήματος των άνω κεντρικών τομέων ήταν αντιστρόφως ανάλογη σε στατιστικά σημαντικό βαθμό 
(συντελεστής συσχέτισης Pearson: -0.46, p-value<0,001).

Συμπεράσματα: Σε θέση ανάπαυσης της κάτω γνάθου οι κεντρικοί άνω τομείς είναι περισσότερο ορατοί 
στις γυναίκες από ότι στους άντρες, ενώ με την πάροδο της ηλικίας η θέαση των άνω κεντρικών τομέων 
ελαττώνεται. Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημείο αναφοράς για τον 
καθορισμό της σχέσης των άνω προσθίων δοντιών ως προς το άνω χείλος, για την επίτευξη καλύτερου 
αισθητικού αποτελέσματος ιδιαίτερα σε κινητές προσθετικές αποκαταστάσεις.
 

ΕΑ12
Τίτλος: ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΕΠΙΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ-
ΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ομιλητής: ΣΤΕΛΛΑ ΜΠΑΜΠΗ

Συγγραφείς: ΜΠΑΜΠΗ ΣΤΕΛΛΑ1, ΠΑΛΑΝΤΖΑ ΕΙΡΗΝΗ1, ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ1, ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ2



10 36ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ, ΕΚΠΑ
2. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ, ΕΚΠΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Η αποκατάσταση της απορροφημένης κάτω γνάθου με επιεμφυτευματικές εργασίες θεωρείται 
στις μέρες μας μία προβλέψιμη λύση, με αυξημένα ποσοστά επιτυχίας. Ωστόσο, οι βιολογικές και τεχνικές 
επιπλοκές δεν είναι σπάνιες.

Σκοπός: Σκοπός της ακόλουθης ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση της αντιμετώπισης των προσθετικών 
επιπλοκών που προέκυψαν σε μία ακίνητη επιεμφυτευματική αποκατάσταση στην κάτω γνάθο.

Υλικά και Μέθοδοι: 55χρονη γυναίκα βρυγμομανής ασθενής με εξαιρετικά απορροφημένη κάτω γνάθο 
απευθύνθηκε στη Μεταπτυχιακή Κλινική της Προσθετικής στην Οδοντιατρική Σχολή της Αθήνας, αναφέ-
ροντας κινητικότητα της επιεμφυτευματικής αποκατάστασης επί πέντε εμφυτευμάτων που έφερε στην 
κάτω γνάθο, ιστορικό προβλημάτων με αντικαταστάσεις προσθετικών βιδών, καθώς και κατάγματα του 
υλικού επικάλυψης. Από την κλινική και ακτινογραφική εξέταση διαπιστώθηκαν κατάγματα σε προσθετικές 
βίδες, έλλειψη παθητικής εφαρμογής, προκεχωρημένη οστική απώλεια σε ένα εμφύτευμα, αλλά και η 
παρουσία ενός επιπλέον έκτοπα τοποθετημένου εμφυτεύματος. Μετά την αφαίρεση της πρόσθεσης, 
παρατηρήθηκε αυξημένη φθορά στα διαβλεννογόνια στηρίγματα και ελαφρά φθορά του αυχενικού 
τμήματος ενός εκ των εμφυτευμάτων.

Αποτελέσματα: Δεδομένου του ιστορικού της ασθενούς και της κατάστασης του κάθε μεμονωμένου 
εμφυτεύματος, κρίθηκε ότι τέσσερα από αυτά ήταν αξιοποιήσιμα. Ακολούθησαν όλες οι προσθετικές 
διαδικασίες της αποτύπωσης, της κλινικής και ακτινογραφικής επιβεβαίωσης της παθητικής εφαρμογής, της 
λεπτομερούς ρύθμισης της σύγκλεισης και τελικά της παράδοσης μίας νέας υβριδικής επιεμφυτευματικής 
αποκατάστασης, με πολυμερή νανο-υβριδικά δόντια οδοντοστοιχίας και ροζ ρητίνη.

Συμπεράσματα: Ο προσθετικός σχεδιασμός που ακολουθήθηκε κατέστησε δυνατή την αποκατάσταση 
της ασθενούς με μία ακίνητη πρόσθεση, χωρίς επιπλέον τοποθέτηση εμφυτευμάτων. Το υλικό της 
αποκατάστασης επιλέχθηκε με βάση τις μηχανικές ιδιότητες, την καλή αισθητική, την επιδιορθωσιμότητα 
και την καταλληλότητα για περιπτώσεις βρυγμομανών ασθενών.
 

ΕΑ13
Τίτλος: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΒΙΟΨΙΩΝ 
ΣΤΟΜΑΤΟΣ

Ομιλητής: ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ

Συγγραφείς: ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ1, ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ2, ΕΥΑΝΘΙΑ ΧΡΥΣΟΜΑΛΗ2, ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΑ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ2

1. ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, OΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΚΠΑ
2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΚΠΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Το υαλουρονικό οξύ (ΥΟ), ένα συστατικό της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας στην πλειονότητα 
των ιστών, έχει ενεργό ρόλο στην μετατραυματική αποκατάσταση, αρχικά ενεργοποιώντας και στη 
συνέχεια περιορίζοντας την απαιτούμενη για την εκκίνηση της επούλωσης φλεγμονή.

Σκοπός: Η διερεύνηση της επίδρασης της τοπικής εφαρμογής ΥΟ στην επούλωση τραυμάτων μετά τη 
λήψη βιοψίας στόματος.
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Μέθοδος - Υλικά: Συμμετείχαν 50 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ολική βιοψία καλοήθων εξεργασιών στην 
Κλινική Στοματολογίας, Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. Σε 20 ασθενείς συστήθηκε μετεγχειρητικά τοπική 
εφαρμογή γέλης ΥΟ 0,2% 3 φορές ημερησίως για 1 εβδομάδα. Σε 20 ασθενείς συστήθηκε μετεγχειρητικά 
γέλη χωρίς ΥΟ (placebo), ενώ σε 15 ασθενείς δε συστήθηκε κάποιο σκεύασμα (μάρτυρες). Κλινικά κριτήρια 
αξιολόγησης της επούλωσης περιελάμβαναν: μήκος χειρουργικής τομής και ένταση σημείων φλεγμονής 
την 1η και 7η μετεγχειρητική ημέρα. Το επίπεδο του μετεγχειρητικού πόνου αξιολογήθηκε για 7 ημέρες 
μέσω κλίμακας διαβάθμισης (VAS).

Αποτελέσματα: Ως προς το μήκος της χειρουργικής τομής, μείωση ≥0,5cm εμφάνιζε το 55% της ομάδας ΥΟ, 
50% της ομάδας placebo και 25% των μαρτύρων. Απουσία κλινικών σημείων φλεγμονής παρατηρήθηκε 
στο 65% της ομάδας ΥΟ, 40% της ομάδας placebo και 70% των μαρτύρων. Απουσία μετεγχειρητικού πόνου 
την 1η, 2η και 3η ημέρα καταγράφηκε στο 35%, 65% 70% αντίστοιχα στην ομάδα ΥΟ ενώ μόνο στο 5%, 
35% και 70% αντίστοιχα των μαρτύρων. Στην ομάδα placebo δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές σε 
σύγκριση με την ομάδα ΥΟ (40%, 60% και 80% αντίστοιχα).

Συμπεράσματα: Η τοπική εφαρμογή ΥΟ συμβάλλει ευεργετικά στην ιστική αποκατάσταση τραυμάτων 
χωρίς όμως σημαντική μείωση συμπτωμάτων στις πρώτες μετεγχειρητικές ημέρες.
 

ΕΑ14
Τίτλος: ΠΟΛΥΜΟΡΦΟ ΕΡΥΘΗΜΑ ΜΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ: ΔΥΟ ΕΝΙΑΦΕΡΟYΣΕΣ ΠΕΡΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ

Ομιλητής: ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Συγγραφείς: ΕΛΕΝΗ Α. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ1, ΜΑΡΙΝΑ ΑΧΤΑΡΗ2

1. ΙΔΙΩΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ
2. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΓΝΑ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΑΘΗΝΑ

Περίληψη

Εισαγωγή - Θέμα: Το πολύμορφο ερύθημα (ΠΕ) είναι μια σπάνια οξεία δερματο-βλεννογόνιος νόσος η 
οποία πιθανώς μεσολαβείται δια μίας αντιδράσεως υπερευαισθησίας. Σαφής αιτία της νόσου δεν έχει 
τεκμηριωθεί. Το ΠΕ μπορεί να προκληθεί από μια σειρά παραγόντων (φάρμακα, λοιμώξεις) αλλά η 
καλύτερα τεκμηριωμένη συσχέτιση είναι με προηγούμενη λοίμωξη από τον ιό του απλού έρπητα (HSV). Το 
ΠΕ έχει ταξινομηθεί σε ελάσσονος και μείζονος μορφής ανάλογα την έκταση των κλινικών εκδηλώσεων. 
Η ελάσσονα μορφή επηρεάζει συνήθως μόνο ένα βλεννογόνο (κυρίως στόμα), και μπορεί να σχετίζεται 
με συμμετρικές δερματικές βλάβες τύπου “στόχου” στα άκρα. Η μείζονα μορφή προσβάλλει δύο ή 
περισσότερους βλεννογόνους και χαρακτηρίζεται από πιο εκτεταμένη προσβολή του δέρματος. Συνήθως 
προσβάλλει νεαρά άτομα και οι βλάβες υποχωρούν εντός ολίγων εβδομάδων.

Σκοπός: Αναφορά δύο περιπτώσεων ασθενών, με ΠΕ με προσβολή μόνο στο στόμα που μπορούν να 
χαρακτηριστούν σπάνιες λόγω της ηλικίας των ασθενών (μεγαλύτερη των 60 ετών), της κλινικής πορείας 
των βλαβών (που ήταν ιδιαίτερα επιμένουσες) και της κλινικής εικόνας (παρέπεμπε σε πεμφιγοειδές των 
βλεννογόνων ή πέμφιγα).

Μέθοδος - Υλικά: Παρουσίαση της αρχικής εκδήλωσης και εξέλιξης της νόσου δύο ασθενών, (κλινικές 
εικόνες και εργαστηριακά ευρήματα). Συζήτηση διαγνωστικής και θεραπευτικής προσέγγισης.

Αποτελέσματα: Και οι δύο ασθενείς ανταποκρίθηκαν τελικά πλήρως στην ανοσοτροποποιητική αγωγή 
που έλαβαν.

Συμπεράσματα: Το ΠΕ είναι δυνατόν να προσβάλλει μόνο την στοματική κοιλότητα και να προκαλεί 
σημαντική νοσηρότητα και διαφοροδιαγνωστικά διλήμματα.
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ΕΑ15
Τίτλος: ΟΓΚΟΙ ΤΩΝ ΟΥΛΩΝ. ΚΛΙΝΙΚΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1207 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Ομιλητής: ΠΑΡΙΣ ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ

Συγγραφείς: ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ Π.1, ΤΟΣΙΟΣ Κ.Ι.2, ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ-ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.3

1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ
2. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ
3. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Οι όγκοι των ούλων είναι στις περισσότερες περιπτώσεις αντιδραστικής αρχής και σχετίζονται 
με χρόνιο ερεθισμό ή/και τραύμα της περιοχής, με συνηθέστερους το αιμαγγειωματοειδές κοκκίωμα και 
το τραυματικό ίνωμα. Εντούτοις, στα ούλα μπορεί να εμφανιστούν και καλόηθη ή κακόηθη νεοπλάσματα.

Σκοπός: Η ανάλυση 1207 όγκων των ούλων ως προς την τελική διάγνωση και τα επιδημιολογικά χαρακτη-
ριστικά τους.

Μέθοδος και Υλικά: Συγκεντρώθηκαν 1207 περιπτώσεις όγκων στα ούλα που ήταν καταχωρημένες στο 
αρχείο του εργαστηρίου Στοματολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ για το χρονικό διάστημα 1995-
2015. Από τα παραπεμπτικά ιστολογικής εξέτασης καταγράφηκαν το φύλο και η ηλικία των ασθενών, 
η εντόπιση, η κλινική εικόνα, η συμπτωματολογία και η διάρκεια πριν τη διάγνωση, καθώς και η πιθανή 
κλινική διάγνωση.

Αποτελέσματα: Οι 1207 περιπτώσεις συνιστούσαν το 6,3% του συνόλου των παρασκευασμάτων της ίδιας 
χρονικής περιόδου. Στην πλειοψηφία τους ήταν αντιδραστικής αρχής, με συχνότερες το αιμαγγειωματοειδές 
κοκκίωμα (28%), το περιφερικό ίνωμα των ούλων (21%), την ινώδη υπερπλασία (19%), το περιφερικό 
γιγαντοκυτταρικό κοκκίωμα (13%) και τέλος το περιφερικό οστεοποιό ίνωμα (7%). Υπήρχαν μεμονωμένες 
περιπτώσεις σπάνιων καλοηθών όγκων και 9 περιπτώσεις κακοήθων όγκων.

Συμπεράσματα: Ο οδοντίατρος δεν πρέπει να θεωρεί εκ προοιμίου έναν όγκο στα ούλα ως καλοήθη 
αντιδραστικό και να το εξαιρεί χωρίς ιστολογική εξέταση, καθώς, αν και σπάνια, βλάβες με παρόμοια 
κλινική εικόνα μπορεί να υποκρύπτουν νεοπλάσματα, ακόμη και κακοήθη.

 

ΕΑ16
Τίτλος: ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΣΤΗ ΝΩΔΗ ΦΑΤΝΙΑΚΗ ΑΚΡΟΛΟΦΙΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ. 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ομιλητής: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΟΣΠΕΣ

Συγγραφείς: ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΚΟΥΤΖΑΝΗΣ1, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΟΣΠΕΣ2, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΙΠΕΡΗ2, ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΙΓΓΙ-
ΡΙΔΗΣ3, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ2

1. ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΣΤΟΜΑΤΟΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ
2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 
ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ
3. ΙΔΙΩΤΗΣ

Περίληψη

Εισαγωγή: Οι μεταστατικοί όγκοι κεφαλής-τραχήλου είναι σπάνιοι καθώς αποτελούν το 1-2% των κακοη-
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θών νεοπλασμάτων της περιοχής. Σε ποσοστό 20-80% συνιστούν την πρώτη εκδήλωση του πρωτοπαθούς 
νεοπλάσματος ενώ εντοπίζονται συνήθως ενδοοστικά και συχνότερα στην κάτω γνάθο, με την εντόπιση 
στα μαλακά μόρια να αποτελεί το 10-11% των περιπτώσεων. Συνηθέστερα συναντώνται στα ούλα 
και στη γλώσσα σε άνδρες μέσης ηλικίας, με συχνότερη προέλευση τον πνεύμονα και τους νεφρούς. 
Κλινικά, μπορεί να δημιουργούν διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα καθώς μπορεί να μιμούνται καλοήθεις 
αντιδραστικούς όγκους των ούλων.

Σκοπός: Η παρουσίαση περίπτωσης μεταστατικού καρκινώματος του πνεύμονα στη νωδή φατνιακή 
ακρολοφία.

Παρουσίαση περιστατικού: Άνδρας ηλικίας 69 ετών, καπνιστής, προσήλθε για αξιολόγηση ταχέως 
αυξανόμενου ογκιδίου με διαλείπουσα αιμορραγία στο βλεννογόνο της νωδής φατνιακής ακρολοφίας 
της κάτω γνάθου δεξιά. Η βλάβη είχε γίνει αντιληπτή δυο μήνες νωρίτερα μετά από βρογχοσκόπηση, 
κατά την οποία ο ασθενείς είχε διαγνωσθεί με μη μικροκυτταρικό καρκίνωμα των πνευμόνων για το 
οποίο και λάμβανε χημειοθεραπεία. Κλινικά παρατηρήθηκε έμμισχο, μελανόφαιο αιμορραγικό ογκίδιο 
με εύθρυπτη επιφάνεια. Η διαφορική διάγνωση περιελάμβανε το μεταστατικό καρκίνωμα, το περιφερικό 
γιγαντοκυτταρικό κοκκίωμα, το πυογόνο κοκκίωμα και το κακοήθες μελάνωμα. Η ιστολογική εξέταση 
και ο ανοσοϊστοχημικός έλεγχος μετά από ολική χειρουργική εξαίρεση έδειξαν ευρήματα συμβατά με 
μεταστατικό καρκίνωμα του πνεύμονα μεγαλοκυτταρικής ποικιλίας και ακολούθως ενημερώθηκε ο 
ογκολόγος του ασθενούς, προκειμένου να αποφασισθεί η περαιτέρω αντιμετώπιση.

Συμπεράσματα: Τα μεταστατικά νεοπλάσματα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στη διαφορική 
διάγνωση όγκων των ούλων με εικόνα αντιδραστικής υπερπλασίας σε μέσης ηλικίας ασθενείς, ακόμη και 
αν δεν υπάρχει γνωστό ιστορικό πρωτοπαθούς εστίας, καθώς μπορεί να αποτελούν την πρώτη εκδήλωση 
του υποκείμενου νεοπλάσματος.

ΕΑ17
Τίτλος: ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ: ΚΛΙΝΙΚΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Ομιλητής: ΣΑΒΒΑΣ ΤΙΤΣΙΝΙΔΗΣ

Συγγραφείς: TIΤΣΙΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΙΠΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΕΚΠΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Η στοματική κοιλότητα αποτελεί σχετικά σπάνια εντόπιση μεταστατικών όγκων, οι οποίοι 
αποτελούν περίπου το 1% των κακοήθων νεοπλασμάτων της περιοχής αυτής. Πρόκειται για νεοπλάσματα 
με προέλευση συνήθως από τον πνεύμονα, τον μαστό, τους νεφρούς και τον προστάτη. Ανευρίσκονται 
κυρίως στα οστά των γνάθων και σπανιότερα στα μαλθακά μόρια.

Υλικά - Μεθοδολογία: Από το αρχείο του Εργαστηρίου Στοματολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ 
αναζητήθηκαν περιπτώσεις με διάγνωση μεταστατικού όγκου στην περιοχή της στοματικής κοιλότητας 
κατά τη χρονική περίοδο 2003 - 2016. Η μελέτη περιελάμβανε την καταγραφή των δημογραφικών, 
κλινικών, ακτινογραφικών και ιστοπαθολογικών στοιχείων από τα παραπεμπτικά και τις ιστοπαθολογικές 
εκθέσεις σε σχέση με την προέλευση του μεταστατικού όγκου.

Αποτελέσματα: Στη μελέτη περιλήφθηκαν συνολικά 10 τεκμηριωμένες περιπτώσεις μεταστατικών 
όγκων στην περιοχή της στοματικής κοιλότητας. Αφορούσαν κυρίως σε μεταστάσεις πρωτοπαθών 
νεοπλασμάτων από τον πνεύμονα (3/10) και τον μαστό (3/10), με μέση ηλικία ασθενών τα 68.7 έτη (εύρος 
ηλικιών 55 - 88 έτη) και αναλογία ανδρών γυναικών 6:4. Οι βλάβες εντοπίζονταν κυρίως στην κάτω γνάθο, 
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εμφάνιζαν ισοκατανομή μεταξύ ασυμπτωματικών και συμπτωματικών περιπτώσεων και στην πλειοψηφία 
των περιπτώσεων είχαν διάρκεια μηνών. Ακτινογραφικά, στην συντριπτική πλειοψηφία παρατηρήθηκε 
ενδοστική αλλοίωση με τη μορφή ακτινοδιαύγασης.

Συμπεράσματα: Η διάγνωση μεταστατικών όγκων στη στοματική κοιλότητα είναι μια πρόκληση για τον 
κλινικό και τον παθολογοανατόμο, εξαιτίας της σπανιότητάς τους και της πιθανότητας να αντιπροσωπεύουν 
την πρώτη εκδήλωση μίας αδιάγνωστης κακοήθειας. Η γνώση των επιδημιολογικών και κλινικοπαθολογικών 
χαρακτηριστικών των μεταστατικών όγκων της στοματικής κοιλότητας σε συνδυασμό με λεπτομερή λήψη 
ιατρικού ιστορικού θεωρούνται προϋποθέσεις για την ορθή διάγνωσή τους.

 

ΕΑ18
Τίτλος: ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΠΙΛΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Ομιλητής: ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Συγγραφείς: ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΤΟΣΙΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Π. ΠΙΠΕΡΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΚΠΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Στις μονήρεις δυσχρωμικές βλάβες του στοματικού βλεννογόνου περιλαμβάνονται βλάβες 
προερχόμενες από τα μελανοκύτταρα/σπιλοκύτταρα, όπως η μελανωτική κηλίδα, οι σπίλοι και το κακόηθες 
μελάνωμα, καθώς και βλάβες που οφείλονται στην εναπόθεση εξωγενών ή ενδογενών χρωστικών. 
Ο κυανούς σπίλος είναι μία καλοήθης βλάβη, που αν και είναι σπάνια, αποτελεί τη δεύτερη κατά σειρά 
συχνότητας κατηγορία σπίλων στο στοματικό βλεννογόνο. Εμφανίζεται συχνότερα στην υπερώα με μία 
χαρακτηριστική κυανή χροιά οφειλόμενη στην αντανάκλαση του φωτός.

Σκοπός: Η παρουσίαση τριών περιπτώσεων κυανού σπίλου στόματος.

Μέθοδος - Υλικά: Ένας άνδρας ηλικίας 45 ετών, μία γυναίκα ηλικίας 32 ετών και ένα κορίτσι 10 ετών 
παραπέμφθηκαν για στοματολογική εξέταση ασυμπτωματικής βλάβης υπερώας, που και στις τρεις 
περιπτώσεις αποτέλεσε τυχαίο εύρημα κατά το συνήθη οδοντιατρικό έλεγχο.

Αποτελέσματα: Κατά την κλινική εξέταση των δύο πρώτων ασθενών παρατηρήθηκε μία σαφώς 
περιγεγραμμένη κηλίδα κυανής έως μελανής χροιάς στη σκληρή υπερώα, ενώ στην τρίτη περίπτωση 
διαπιστώθηκε ένα κυανό ογκίδιο στη μεσότητα της σκληρής υπερώας. Με πιθανή διάγνωση κυανού 
σπίλου και για τους τρεις ασθενείς ακολούθησε η ολική εξαίρεση των βλαβών. Η ιστολογική εξέταση και 
στις τρεις περιπτώσεις αποκάλυψε αθροίσματα ατρακτόμορφων σπιλοκυττάρων στη δικτυωτή μοίρα 
του χορίου, παράλληλα προς την επιθηλιακή επιφάνεια, τα οποία περιείχαν άφθονα κοκκία μελανίνης, 
επιβεβαιώνοντας την αρχική διάγνωση κυανού σπίλου.

Συμπεράσματα: Ο κυανούς σπίλος είναι μία ασυνήθης βλάβη, που θα πρέπει να περιλαμβάνεται στη δια-
φορική διάγνωση των μονήρων δυσχρωμικών αλλοιώσεων του στοματικού βλεννογόνου. Η βιοψία και η 
ιστολογική εξέταση είναι απαραίτητες για την τεκμηρίωση της διάγνωσης του κυανού σπίλου, καθώς και 
για τον αποκλεισμό του κακοήθους μελανώματος.

ΕΑ19
Τίτλος: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΦΥΡΑΜΑΤΩΝ

Ομιλητής: ΜΑΡΙΑ-ΕΛΠΙΔΑ ΔΕΪΜΕΖΗ
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Συγγραφείς: ΔΕΪΜΕΖΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΠΙΔΑ1, ΚΕΡΑΤΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ2, ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ1, ΤΑΡΑΣΛΙΑ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ3, ΛΙΓΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ3

1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΚΠΑ
2. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΚΠΑ
3. ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Περίληψη

Εισαγωγή: Ο καθορισμός της βιοσυμβατότητας ενός υλικού μέσα από εργαστηριακές μελέτες είναι 
απαραίτητος πριν την κλινική εφαρμογή του. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση της κυτταρο-
τοξικότητας των MTA Fillapex, GuttaFlow 2, TotalFill BC Sealer και BioRoot™ RCS με χρήση κυττάρων 
περιοδοντικού συνδέσμου (PDLs) και η σύγκριση τους με τα συμβατικά φυράματα εποξικής ρητίνης (AH 
Plus) και οξειδίου του ψευδαργύρου-ευγενόλης (Roth’s 801).

Υλικά και Μεθοδολογία: Τα εξεταζόμενα φυράματα χωρίστηκαν σε 2 ομάδες (αμέσως μετά την παρασκευή 
τους και μετά από 24 ώρες) και τοποθετήθηκαν στον πυθμένα ενός 24-well plate. Η βιωσιμότητα των 
PDLs μελετήθηκε χρησιμοποιώντας transwells, στα οποία τοποθετήθηκαν κύτταρα και 72 ώρες μετά 
προσδιορίστηκε ο αριθμός τους με χρήση κλασσικής κυτταρομετρίας. Παράλληλα έγινε έλεγχος της 
μορφολογίας και της προσκόλλησης των κυττάρων που καλλιεργήθηκαν στην επιφάνεια των φυραμάτων 
με χρήση συνεστιακής μικροσκοπίας.

Αποτελέσματα: Ο αριθμός των κυττάρων για όλα τα φυράματα ήταν μεγαλύτερος στην ομάδα των 
24 ωρών συγκριτικά με αυτή των φρεσκοπαρασκευασμένων φυραμάτων (εκτός του Roth’s 801). 
Το Guttaflow 2 παρουσίασε τον υψηλότερο αριθμό κυττάρων και για τις 2 ομάδες και ακολούθησαν 
τα TotalFill, BioRoot και MTA-Fillapex, ενώ τα AH Plus και Roth’s 801 δεν παρουσίασαν παρόμοια 
βιοσυμβατότητα. Μορφολογικά τα κύτταρα που καλλιεργήθηκαν στα Guttaflow 2, TotalFill και BioRoot 
ήταν καλoσχηματισμένα, στο MTA-Fillapex παρουσίαζαν άτυπη μορφολογία, ενώ στα AH Plus και Roth’s 
801 δεν παρατηρήθηκαν καθόλου ζωντανά κύτταρα.

Συμπεράσματα: Όλα τα νέα ενδοδοντικά φυράματα παρουσίασαν υψηλή κυτταρική επιβίωση σε σύγκριση 
με τα συμβατικά AH Plus και Roth’s 801, με προεξάρχον το Guttaflow 2.

ΕΑ20
Τίτλος: ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΧΗΜΑΤΟΣ C ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Ομιλητής: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ

Συγγραφείς: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΠΙΔΑ ΔΕΪΜΕΖΗ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΟΥΑΝ 
ΧΑΜΠΑΖ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ,ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΚΠΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Η αναγνώριση των πιθανών παραλλαγών της ανατομίας του συστήματος των ριζικών σωλήνων 
αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση τόσο κατά την διάγνωση, όσο και κατά την χημικομηχανική επεξεργασία 
και έμφραξη των ριζικών σωλήνων επηρεάζοντας σημαντικά την επιτυχία της ενδοδοντικής θεραπείας. 
Μια πιθανή παραλλαγή της ανατομίας του συστήματος των ριζικών σωλήνων εμφανίζεται σε δόντια με 
μορφολογία συστήματος ριζικών σωλήνων σχήματος C.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να συνοψίσει την επίδραση αυτής της μορφολογίας στην 
ενδοδοντική θεραπεία.
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Υλικά: Η ανακοίνωση περιλαμβάνει παρουσίαση κλινικών περιστατικών από την μεταπτυχιακή κλινική 
Ενδοδοντίας της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ με μορφολογία σχήματος C και συνοδεύεται από 
στοιχεία που αφορούν στην συχνότητα εμφάνισης, τα ανατομικά χαρακτηριστικά, την ταξινόμηση, την 
διάγνωση και την θεραπευτική αντιμετώπιση αυτού του τύπου δοντιών.

Συμπεράσματα: Η μορφολογία σχήματος C εμφανίζεται συχνότερα στους δεύτερους γομφίους της κάτω 
γνάθου, ενώ μπορεί να εμφανιστεί και σε προγομφίους κάτω γνάθου και γομφίους της άνω γνάθου, 
παρουσιάζει εθνική προδιάθεση και είναι συχνά αμφοτερόπλευρη. Η χημικομηχανική επεξεργασία 
υποβοηθείται σημαντικά με την χρήση των υπερήχων και οι τροποποιημένες τεχνικές έμφραξης συμβάλ-
λουν στην τρισδιάστατη έμφραξη των ριζικών σωλήνων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και κατά την 
μυλική αποκατάσταση των δοντιών αυτής της μορφολογίας. Η σωστή αξιολόγηση των ακτινογραφικών 
ευρημάτων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αναγνώριση αυτού του τύπου μορφολογίας και κατ’ επέκταση 
για την σωστή θεραπευτική τους αντιμετώπιση.

 

ΕΑ21
Τίτλος: ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟΛΦΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΚΡΟΡ-
ΡΙΖΙΟ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Ομιλητής: ΕΛΕΝΗ ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ

Συγγραφείς: ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΧΑΜΠΑΖ ΜΑΡΟΥΑΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Περίληψη

Εισαγωγή: Στο παρελθόν η αντιμετώπιση άπολφων δοντιών με αδιάπλαστο ακρορρίζιο αντιμετωπιζόταν 
είτε με τη μακροχρόνια τοποθέτηση υδορξειδίου του ασβεστίου, είτε- αργότερα- με την τοποθέτηση 
τεχνητού βύσματος ΜΤΑ ακρορριζικά και την πλήρωση του υπόλοιπου ριζικού σωλήνα με εμφρακτικό 
υλικό ή σύνθετη ρητίνη. Σήμερα υιοθετείται μια νέα τάση στην αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, με την 
προσπάθεια αναγέννησης του πολφικού ιστού και την ολοκλήρωση της διάπλασης της ρίζας.

Σκοπός: Επιχειρείται μια σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση των νέων αυτών βιολογικών μεθόδων και η 
εφαρμογή τους στην κλινική πράξη με την παρουσίαση τριών κλινικών περιστατικών.

Υλικά & Μέθοδος: Στην παρουσίαση συμπεριλαμβάνονται τρεις ασθενείς κάθε ένας με ένα δόντι με 
διάγνωση οξέος ή χρόνιου φατνιακού αποστήματος. Μετά τη διάνοιξη και τον καθορισμό του μήκους 
εργασίας των δοντιών, έγινε ήπια περιφερική ρίνιση και προσεκτικός διακλυσμός με υποχλωριώδες 
νάτριο. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε τριπλή πάστα αντιβιοτικού (σιπροφλοξασίνη, μετρονιδαζόλη και 
μινοκυκλίνη), για τουλάχιστον μια εβδομάδα και μέχρι την πλήρη αποδρομή των συμπτωμάτων. Στη 
δεύτερη συνεδρία, αφαιρέθηκε η πάστα αντιβιοτικών και πραγματοποιήθηκε προκλητή αιμορραγία εντός 
του ριζικού σωλήνα με δημιουργία θρόμβου αίματος, πάνω στον οποίο τοποθετήθηκε βύσμα λευκού ΜΤΑ. 
Οι ασθενείς επανεξετάζονταν κατά περιόδους.

Αποτελέσματα: Μετά από άλλοτε άλλο χρονικό διάστημα, παρατηρήθηκε αποδρομή των κλινικών 
σημείων και συμπτωμάτων, αποκατάσταση των ακτινογραφικών αλλοιώσεων και συνέχιση/ ολοκλήρωση 
της διάπλασης της ρίζας.

Συμπεράσματα: Οι τεχνικές αναγέννησης ποφικού ιστού μπορεί να αποδειχθούν επιτυχείς στην αντι-
μετώπιση άπολφων δοντιών με αδιάπλαστο ακρορρίζιο. Παρόλα αυτά είναι αναγκαία η περαιτέρω 
έρευνα ώστε να διευκρινιστούν περισσότερες λεπτομέρειες τόσο σε επίπεδο ιστών όσο και υλικών, που 
θα καταστήσουν τη μέθοδο κλινικά προβλέψιμη.
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ΕΑ22
Τίτλος: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ CA(OH)2 ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ 
ΑΥΛΑΚΑ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

Ομιλητής: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Συγγραφείς: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Α.Π., ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ Ε., ΧΑΜΠΑΖ Μ.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Περίληψη

Σκοπός: Η σύγκριση της αποτελεσματικότητας τριών διαφορετικών μεθόδων στην αφαίρεση του υδρο-
ξειδίου του ασβεστίου (Ca(OH)2).

Υλικά και Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκαν 66 πρόσθια δόντια. Μετά την αφαίρεση της μύλης έγινε 
χημικομηχανική επεξεργασία των ριζικών σωλήνων με τη χρήση μηχανοκίνητων εργαλείων RaCe (FKG, 
Switzerland) με τελικό εργαλείο το 50/0.4. Στη συνέχεια οι ρίζες χωρίστηκαν σε δύο ημίσεα και στο ένα 
ήμισυ παρασκευάστηκε αύλακα συγκεκριμένου εμβαδού στο ακρορριζικό τριτημόριο. Τα δύο ημίσεα 
επανενώθηκαν και τα δείγματα χωρίστηκαν τυχαία σε 3 ομάδες και 2 ομάδες ελέγχου ανάλογα με την 
τεχνική αφαίρεσης του υδροξειδίου του ασβεστίου. Ομάδα Α: Διακλυσμοί με βελόνα 30G. Ομάδα Β: 
Ενεργοποίηση για 1 λεπτό με ρύγχος υπερήχων Irrisafe 25D (Satelec, North America) Ομάδα Γ: Ενεργοποίηση 
για 1 λεπτό με ρίνη XP-endo Finisher (FKG, Switzerland). Κάθε ομάδα, από τις προαναφερθείσες, διαχω-
ρίστηκε σε 2 υποομάδες σύμφωνα με το πρωτόκολλο διακλυσμού: υποομάδα 1(n=10): 10ml 2,5% NaO-
Cl + 10ml φυσιολογικό ορό, υποομάδα 2(n=10): 10ml 2,5% NaOCl + 10ml 17% EDTA. Στη συνέχεια τα 
ημίσεα αποχωρίσθηκαν και η αφαίρεση του Ca(OH)2 αξιολογήθηκε ανεξάρτητα από δύο διαφορετικούς 
ερευνητές σύμφωνα με ένα 4βάθμιο σύστημα αξιολόγησης. 

Αποτελέσματα: Η υποομάδα Α2 παρουσίασε σημαντικά μεγαλύτερη αφαίρεση Ca(OH)2 σε σχέση με την 
Α1 (p=0.001). Συγκρίνοντας τις ίδιες υποομάδες μεταξύ των διαφορετικών ομάδων, φάνηκε ότι η ομάδα 
Γ1 παρουσίασε μεγαλύτερη αφαίρεση Ca(OH)2 σε σχέση με την υποομάδα Α1(p=0.05).

Συμπεράσματα: Η χρήση του εργαλείου XP-endo Finisher βελτίωσε την αφαίρεση του Ca(OH)2 στα 
δείγματα χωρίς 17% EDTA. Τα αποτελέσματα δε διέφεραν στις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιήθηκε EDTA.

ΕΑ23
Τίτλος: ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΜΕΝΑ Ή ΑΔΙΑΠΛΑΣΤΑ ΑΚΡΟΡΡΙΖΙΑ-
ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Ομιλητής: ΧΑΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Συγγραφείς: ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΔΕΪΜΕΖΗ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ

Περίληψη

Εισαγωγή: Σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία της ενδοδοντικής θεραπείας είναι η γνώση τόσο της 
βασικής ανατομίας του συστήματος των ριζικών σωλήνων όσο και των πιθανών παραλλαγών τους. Δόντια 
που εμφανίζουν αρκετές ιδιαιτερότητες ως προς την μορφολογία τους και άρα ως προς την χημικομηχανική 
επεξεργασία αλλά και έμφραξη των ριζικών σωλήνων είναι τα δόντια με μειωμένη ακρορριζική διάπλαση 
ή απορρόφηση.
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Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να συνοψίσει αυτές τις ιδιαιτερότητες και την επίδραση τους 
στην ενδοδοντική θεραπεία.

Υλικά και Μέθοδος: Η ανακοίνωση περιλαμβάνει μία παρουσίαση, η οποία αφορά στα αιτία που 
συναντούμε στην κλινική πράξη δόντια με απορροφημένα ή αδιάπλαστα ακκρορίζια καθώς και την 
διαχείριση τους από ενδοδοντικής σκοπιάς, η οποία συνοδεύεται από παρουσίαση κλινικών περιστατικών 
από την μεταπτυχιακή κλινική Ενδοδοντίας του ΕΚΠΑ.

Συμπεράσματα: Τα δόντια με ιδιαίτερη μορφολογία ακρορριζικά μπορεί να ανήκουν σε ασθενείς με 
ιστορικό τραύματος στην περιοχή και άρα με μειωμένη διάπλαση του ακρορριζίου ή σε φλεγμονώδη 
απορρόφηση μικροβιακής αιτιολογίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση η ενδοδοντική θεραπεία απαιτεί ακόμη 
μεγαλύτερη προσοχή, αφού δίνεται περισσότερη βαρύτητα στον χημικό καθαρισμό του συστήματος των 
ριζικών σωλήνων, αλλά και κατά την έμφραξη αυτού προτείνονται επιπλέον τεχνικές και υλικά, πέραν της 
κλασσικής έμφραξης με γουταπέρκα. Η λήψη καλού ιστορικού, καθώς και η μελέτη των ακτινογραφικών 
ευρημάτων είναι σημαντικό όπλο στη φαρέτρα του κάθε κλινικού για την καλύτερη αντιμετώπιση αυτών 
των περιστατικών.
 

ΕΑ24
Τίτλος: Η ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙ-
ΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ομιλητής: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Συγγραφείς: ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ1, ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ ΕΛΕΝΗ2, ΧΑΜΠΑΖ ΜΑΡΟΥΑΝ3

1. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ,ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ, ΕΚΠΑ
2. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ, ΕΚΠΑ
3. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ, ΕΚΠΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Η ποιότητα της ενδοδοντικής θεραπείας καθώς και η μυλική αποκατάσταση παίζουν σημαντικό 
ρόλο στην υγεία των περιακρορριζικών ιστών των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών. Σε έρευνα που 
είχε διεξαχθεί στο Εργαστήριο Ενδοδοντίας της Οδοντιατρικής Σχολής των Αθηνών κατά τη διάρκεια των 
ακαδημαϊκών ετών 2004-2006 είχε αξιολογηθεί η ακτινογραφική ποιότητα των ενδοδοντικών θεραπειών 
των προπτυχιακών φοιτητών του 4ου και 5ου έτους σε δείγμα 1109 ριζικών σωλήνων, με το 55% αυτών 
να είναι αποδεκτές.

Σκοπός: Να αξιολογηθεί η ακτινογραφική ποιότητα και ο επιπολασμός των ιατρογενών συμβαμάτων των 
ενδοδοντικών θεραπειών των προπτυχιακών φοιτητών την περίοδο 2012-15, ύστερα από αλλαγές στην 
προκλινική τους εκπαίδευση.

Υλικά - Μέθοδος: Τυχαίο δείγμα 570 ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών και 976 ριζικών σωλήνων 
αξιολογήθηκε κατά μήκος και πλάτος, ύστερα από ψηφιοποίησή του. Διερευνήθηκε και η παρουσία 
ιατρογενών συμβαμάτων, όπως βάθρα, διατρήσεις και θραύση μικροεργαλείων. Το δείγμα ελήφθη από το 
αρχείο και τις προπτυχιακές κλινικές του 4ου και 5ου έτους της Οδοντιατρικής Σχολής. Η αξιολόγηση έγινε 
από 2 ανεξάρτητους αξιολογητές, με μονάδα αξιολόγησης το ριζικό σωλήνα. Για τη στατιστική ανάλυση 
χρησιμοποιήθηκε το Pearson chi-square και πολυπαραγοντικά μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης.

Αποτελέσματα: Αποδεκτές ενδοδοντικές θεραπείες βρέθηκαν στο 62,7% των ριζικών σωλήνων, χωρίς 
σημαντικές διαφορές μεταξύ 4ου (63,3%) και 5ου έτους (62,1%). Τα πρόσθια δόντια και οι προγόμφιοι 
υπερείχαν σε ποιότητα έμφραξης σε στατιστικά σημαντικό βαθμό έναντι των γομφίων. Συμβάματα 
καταγράφηκαν στο 19,4% του δείγματος.
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Συμπεράσματα: Συνολικά, η ποιότητα των ενδοδοντικών θεραπειών φαίνεται να βελτιώθηκε μετά τις 
αλλαγές στην εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών, όπως καταδεικνύουν τα αποτελέσματα των δύο 
ερευνών.

 

ΕΑ25
Τίτλος: Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ, Η ΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΑΥΤΟΥ

Ομιλητής: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Συγγραφείς: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΙΔΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Περίληψη

Εισαγωγή: Το χαμόγελο είναι μία έκφραση του προσώπου που υπάρχει μόνο στους ανθρώπους. Είναι το 
πρώτο σημείο εστίασης σε ένα άτομο. Σε αυτό συσχετίζονται τα δόντια με τους περιβάλλοντες ιστούς. 
Από τον Δαρβίνο κ τον Ντουσέν (1862) πολλοί έχουν μελετήσει το χαμόγελο, συσχετίζοντας αυτό με 
τους μύες του προσώπου. Τελευταία όμως με την τεχνολογία, fMRi, κάμερες 3D, ελεκτρομυογράφους 
και MRI οι παρατηρήσεις αυτές έχουν συσχετισθεί με αντίστοιχες εγκεφαλικές λειτουργίες (διακρίνοντας 
αυτό σε αληθινό και προσποιητό), αλλά και συσχετίζοντας αυτό με τα διάφορα κέντρα του εγκεφάλου 
και τις συνάψεις κινητικών νευρώνων των μυών του προσώπου. Ετσι σήμερα έχει αποδειχθεί ότι το 
χαμόγελο είναι μια εξαιρετικά πολύπλοκη διεργασία πού ξεκινά από διάφορα κέντρα του εγκεφάλου, πού 
ολοκληρώνεται από την εμβρυική μέχρι την βρεφική ηλικία και εξελίσσεται στην διάρκεια της ζωής μας. 
Υπάρχουν διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών και το γήρας προξενεί μεγάλες αλλαγές.

Μέθοδος: Θα προσπαθήσουμε μέσα από κλινικά περιστατικά να δείξουμε την δυνατότητα αλλαγής του 
χαμόγελου βασιζόμενοι στον Οδοντικό παράγοντα αυτού. Θα δειχθούν οι δυνατότητες βελτίωσης αυτού 
(προσθετική, περιοδοντολογία, οδοντική χειρουργική, εμφυτεύματα, botox, fillers) αλλά και τα όρια 
παρέμβασης του οδοντιάτρου στην αντιμετώπιση αισθητικών προβλημάτων αλλά ιδιαίτερα στο γηράσκον 
χαμόγελο.

Συμπεράσματα: Ο οδοντίατρος είναι ο πλέον σημαντικός παράγοντας στην θεραπεία του χαμόγελου. Θα 
πρέπει όμως να μελετήσει εν τω βάθει όλες τις παραμέτρους ώστε να γνωρίζει τις δυνατότητες και τους 
περιορισμούς.

ΕΑ26
Τίτλος: ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΕΝΔΟΡΡΙΖΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ: ΑΙΤΙΑ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Ομιλητής: ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ

Συγγραφείς: ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Β. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΤΖΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑ

Περίληψη
Οι ενδορριζικοί άξονες αποτελούν μια κλασική μέθοδο αποκατάστασης των ενδοδοντικά θεραπευμένων 
δοντιών. Η χρησιμοποίηση πολυμερών αξόνων από υαλονήματα προτείνεται επειδή οι φυσικομηχανικές 
τους ιδιότητες εξυπηρετούν πλήρως τις απαιτήσεις μιας άμεσης αποκατάστασης. Έχει προταθεί σειρά 
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πολυμερών αξόνων με μεγάλη ποικιλία σχημάτων, κωνικότητας και επεξεργασίας εξωτερικής επιφάνειας. 
Η ποικιλομορφία των αξόνων υποστηρίζεται από διάφορα πρωτόκολλα και τεχνικές που αναφέρονται 
στην συγκόλληση των αξόνων στους ριζικούς σωλήνες και στην κατασκευή της ψευδομύλης. Εντούτοις 
μετά την παρέλευση κάποιων χρόνων από την ευρεία αποδοχή και εφαρμογή της τεχνικής των πολυμερών 
ενδορριζικών αξόνων διαπιστώνεται σειρά προβλημάτων αναφορικά με την συγκράτηση των αξόνων στο 
ριζικό σωλήνα και καταγραφή περιστατικών αποκόλλησης του συστήματος ψευδομύλης άξονα από τα 
τοιχώματα του ριζικού σωλήνα.

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή των στοιχείων που επηρεάζουν την συγκόλληση των 
αξόνων στην οδοντίνη του ριζικού σωλήνα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν την ποιότητα τη οδοντίνης του 
ριζικού σωλήνα μετά το πέρας της ενδοδοντικής θεραπείας και την επιλογή των κατάλληλων συγκολλητικών 
συστημάτων και συχνά υποκρύπτουν τα αίτια των αποκολλήσεων. Τέλος γίνεται αναφορά των στοιχείων 
που προάγουν την συγκόλληση στον ριζικό σωλήνα οδηγώντας σε βιώσιμες λειτουργικές αποκαταστάσεις.
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται εικόνες οπτικού και Ηλεκτρονικού μικροσκοπίου Σάρωσης και 
Μικροτομογραφικές λήψεις, παράλληλα με εικόνες από προσωπικό φωτογραφικό υλικό, μέσα από τις 
οποίες γίνεται προσπάθεια συσχέτισης των ερευνητικών δεδομένων και του κλινικού αποτελέσματος.

Συμπεράσματα
Με βάση τα στοιχεία που καταγράφονται συμπεραίνεται ότι η συγκόλληση των πολυμερών αξόνων στο 
περιβάλλον του ριζικού σωλήνα αποτελεί μια ιδιαίτερα ευαίσθητη και πολύπλοκη διαδικασία αφού ένας 
μεγάλος αριθμός εξωτερικών παραμέτρων εμπλέκονται σε αυτήν.

 

ΕΑ27
Τίτλος: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ 
ΤΕΡΗΔΟΝΩΝ ΜΕΣΩ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

Ομιλητής: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΒΑΣ

Συγγραφείς: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑ1, ΝΤΟΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ2, ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ3

1. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
3. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΔΟΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Η διάγνωση της τερηδόνας στις μασητικές επιφάνειες των δοντιών είναι δύσκολη διαδικασία. Η 
μεγέθυνση μπορεί να συμβάλλει στην ακριβέστερη διάγνωση των βλαβών. Η έρευνα δίνει αντικρουόμενα 
αποτελέσματα, με τη μεγέθυνση στην έμμεση εκτίμηση να μην έχει εξεταστεί. Στόχος της εργασίας αυτής 
ήταν να εξεταστεί το ενδεχόμενο η μεγέθυνση της εικόνας μασητικών τερηδόνων να βελτιώνει την 
αξιοπιστία διάγνωσης των βλαβών και τις πιθανές διαφορές μεταξύ διαφορετικών ICDASII βλαβών.

Υλικά και Μέθοδοι: Για το σκοπό αυτό, 75 μασητικές επιφάνειες μόνιμων προγομφίων και γομφίων IC-
DASII0-4, φωτογραφήθηκαν με μεγέθυνση 2x για την λεπτομερέστερη καταγραφή της επιφάνειας και οι 
ψηφιακές εικόνες αναπαράχθηκαν με μεγέθυνση 1x, 5x και 10x. Κάθε ομάδα προβλήθηκε σε υπολογιστή 
με τυχαία σειρά και αξιολογήθηκε από 3 παρατηρητές σε απόσταση 30εκ, ομοιογενοποιημένους 
προηγουμένως στη διάγνωση των τερηδονικών βλαβών κατά ICDASII. Κάθε ομάδα αξιολογούνταν 2 ώρες 
μετά την προηγούμενη και η διαδικασία επαναλήφθηκε μετά από 1 εβδομάδα. Τα δεδομένα από την 1η 
και 2η αξιολόγηση των βλαβών στις διάφορες μεγεθύνσεις χρησιμοποιήθηκαν για τη διερεύνηση της 
ακρίβειας και επαναληψιμότητας των μετρήσεων με βάση τις παραμέτρους ICC, Kappa και AUC σε επίπεδο 
σημαντικότητας α=0.05.
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Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν τη μεταξύ των εξεταστών συμφωνία να είναι 1x:10, 780, 5x: 
0,805 και 10x:0,860 κατά την 1η μέτρηση και 0,585, 0,820 και 0,830 κατά τη 2η μέτρηση αντίστοιχα. Η 
1x μεγέθυνση εμφάνισε την μικρότερη τιμή, στατιστικά σημαντική μόνο στη 2η μέτρηση. Η συμφωνία 
των εξεταστών 1ης και 2ης μέτρησης (αξιοπιστία) βρέθηκε μικρότερη στην μεγέθυνση 1x, στατιστικά 
σημαντική σε δύο από τους εξεταστές και μόνο μεταξύ μεγέθυνσης 1x και 10x.

Συμπεράσματα: Η μεγέθυνση της εικόνας για την αξιολόγηση των μασητικών τερηδόνων μέσω φωτο-
γραφιών φαίνεται να βελτιώνει την αξιοπιστία των εξεταστών, όμως οι διαφορές μεταξύ εξεταστών 
παραμένει η βασική πηγή διακύμανσής της.

 

ΕΑ28
Τίτλος: ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο 
ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Ομιλητής: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Συγγραφείς: ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΤΖΟΥΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

Περίληψη
Η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα επιφέρει πολλές αλλαγές στον τρόπο και το 
είδος παροχής οδοντιατρικών υπηρεσιών σε καθημερινή βάση. Η μείωση της συχνότητας επίσκεψης 
στον οδοντίατρο, η επιλογή από τους ασθενείς αντιμετώπισης μόνο επειγόντων περιστατικών και 
οικονομικότερων θεραπευτικών προσεγγίσεων, δημιουργεί την ανάγκη αξιολόγησης του κόστους εργασίας 
κάθε οδοντιατρικής πράξης προκειμένου για την οικονομική επιβίωση του ιατρείου και στα πλαίσια μίας 
γενικότερης αναδιαμόρφωσης του συστήματος διοίκησης και διαχείρισης του σύγχρονου ελληνικού 
οδοντιατρείου. Οι πλέον συνήθεις κλινικές πράξεις που αποτελούν το βασικό θεραπευτικό πεδίο στην 
Ελλάδα της οικονομικής κρίσης, είναι οι συντηρητικές αποκαταστάσεις της οδοντικής χειρουργικής. Σε 
αυτές περιλαμβάνονται αποκαταστάσεις με αμάλγαμα και σύνθετη ρητίνη σε πρόσθια και οπίσθια δόντια, 
μικρής ή μεγάλης έκτασης, οι οποίες πραγματοποιούνται συνήθως σε μία μεμονωμένη ή το πολύ δύο 
συνεδρίες. Στην εργασία αυτή τεκμηριώνεται το μέσο κόστος εργασίας αυτών των καθημερινών κλινικών 
πρακτικών σε συνδυασμό με τα πάγια ανελαστικά έξοδα του ιατρείου, προκειμένου ο σύγχρονος έλληνας 
οδοντίατρος να αναπροσαρμόσει και επικαιροποιήσει την τιμολογιακή του πρακτική. Η αξιοποίηση αυτών 
των δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε αποτελεσματικότερο έλεγχο των οικονομικών του οδοντιατρείου.

 

ΕΑ29
Τίτλος: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΓΜΑ

Ομιλητής: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΡΗ

Συγγραφείς: ΚΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΖΑΠΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥ-
ΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Οι οδοντίατροι συχνά προβληματίζονται σχετικά με την αντιμετώπιση των δοντιών με κατάγ-
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ματα απροσδιορίστου βάθους, που ξεκινούν από τη μύλη και εκτείνονται υποουλικά με πιθανή εμπλοκή 
του πολφού ή του περιοδοντικού συνδέσμου.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της θεραπευτικής προσέγγισης δοντιών με 
κάταγμα.

Μέθοδος και Υλικά: Η μέθοδος η οποία χρησιμοποιήθηκε είναι η συλλογή και η επιλογή συγκεκριμένων 
κλινικών περιστατικών δοντιών που φέρουν κάταγμα.

Αποτελέσματα: Η αντιμετώπιση των συγκεκριμένων δοντιών καθορίζεται από την έκταση και τον τύπο 
του κατάγματος. Τα κατάγματα που περιορίζονται στο μυλικό τμήμα του δοντιού συχνά αποκαθίστανται 
με έμφραξη, έμμεσο επένθετο ή στεφάνη. Όταν συνυπάρχει εμπλοκή του πολφού απαιτείται ενδοδοντική 
θεραπεία και στη συνέχεια κάλυψη φυμάτων είτε με επένθετο είτε με στεφάνη. Η αντιμετώπιση των 
καταγμάτων που εκτείνονται στο ριζικό τμήμα του δοντιού είναι πιο πολύπλοκη και μπορεί να αφορά 
ενδοδοντική θεραπεία και κάλυψη φυμάτων, διχοτόμηση του δοντιού ή εκτομή ρίζας. Όταν το δόντι 
που φέρει κάταγμα δε μπορεί να αποκατασταθεί τότε είναι αναγκαία η εξαγωγή του και στη συνέχεια η 
αποκατάστασή του με εμφύτευμα ή γέφυρα. 

Συμπεράσματα: Οι ασθενείς συνήθως παρουσιάζουν μια ευρεία ποικιλία σημείων και συμπτωμάτων, 
καθιστώντας έτσι τη διάγνωση μια δύσκολη και περίπλοκη διαδικασία. Το λεπτομερές ιστορικό και η 
ενδελεχής κλινική εξέταση μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία μιας σωστής διάγνωσης και, συνεπώς, 
στο κατάλληλο σχέδιο θεραπείας για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων δοντιών.

 

ΕΑ30
Τίτλος: ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΗΣ ΖΙΡ-
ΚΟΝΙΑΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ

Ομιλητής: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ

Συγγραφείς: ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΤΖΟΥΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Περίληψη
Τα τελευταία χρόνια τα κεραμικά ζιρκονίας έχουν σημαντική θέση στην επανορθωτική οδοντιατρική 
λόγω των προηγμένων μηχανικών τους ιδιοτήτων. Ένα από τα μειονεκτήματά τους είναι η υποδεέστερη 
συγκόλληση με τις ρητινώδεις κονίες σε σύγκριση με άλλα αδροποιούμενα κεραμικά.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η μελέτη της επίδρασης διαφόρων τεχνικών επεξεργασίας 
επιφάνειας μονολιθικής ζιρκονίας στην αντοχή δεσμού σε διάτμηση.

Υλικά και Μέθοδος: Εκατόν είκοσι κεραμικοί δίσκοι μονολιθικό ζιρκονία κατασκευάσθηκαν και οι 
εγκιβωτίστηκαν σε πλαστικούς σωλήνες, οι οποίοι χωρίστηκαν σε τρεις κύριες ομάδες ανάλογα με την 
επιφανειακή επεξεργασία ως εξής: α) Η ομάδα ελέγχου (PΟL), β) ομάδα αμμοβολής (AL) και γ) ομάδα 
τριβοχημικής επεξεργασίας (SJ) και συνδυάστηκαν με τα primers Monobond plus και Z prime plus. Μετά 
τις επεξεργασίες επιφάνειας όλα τα δείγματα (Ν=120) φυλάχθηκαν για μία εβδομάδα στο νερό στους 37°C, 
μισά εκ των οποίων (Ν=60) υποβλήθηκαν περαιτέρω σε υδροθερμική ανακύκλωση. Όλα τα δείγματα 
τοποθετήθηκαν σε μηχανή εφελκυσμού προκειμένου να καθορίσει τη μέγιστη αντοχή του δεσμού κάθε 
δείγματος στη διάτμηση. Έγινε στατιστική επεξεργασία για τη συσχέτιση των μεθόδων επεξεργασίας, της 
υδροθερμικής ανακύκλωσης σε συνδυασμούς σε σχέση με την αντοχή δεσμού σε διατμητικές τάσεις.

Αποτελέσματα: Η κονία Multilink Automix χωρίς ενεργοποιητή είχε σχεδόν μηδενικές τιμές με επεξεργασία 
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POL και AL. Η προσθήκη ενεργοποιητών επιφάνειας (ΜΒ+, Zprime+) βελτίωσε την αντοχή στη διάτμηση με 
κορυφαίο τον συνδυασμό SJ και Monobond plus (24,9 MPa).

 

ΕΑ31
Τίτλος: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΡΗ-
ΔΟΝΩΝ ΜΕΣΩ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Ομιλητής: ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Συγγραφείς: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑ, ΝΤΟΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

1. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
3. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Η διάγνωση της τερηδόνας στις μασητικές επιφάνειες των δοντιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από την εκτίμηση της βλάβης οπτικά. Η βελτίωση της ευκρίνειας μιας εικόνας βασίζεται στην εφαρμογή 
ειδικών αλγόριθων, χωρίς κάποιος να έχει δοκιμαστεί. Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η διερεύνηση της 
επίδρασης της βελτίωσης της ευκρίνειας της ψηφιακής εικόνας στην διάγνωση βλαβών ICDASII-0-4.

Υλικά και Μέθοδοι: Για το σκοπό της μελέτης, χρησιμοποιήθηκαν 75 τοποθεσίες μασητικών επιφανειών 
μόνιμων προγομφίων και γομφίων με τερηδονικές βλάβες ICDASII0-4, ίσα μοιρασμένες. Οι εικόνες των 
επιφανειών καταγράφηκαν ψηφιακά και στη συνέχεια βελτιώθηκαν με τη χρήση του προγράμματος 
επεξεργασίας εικόνων Photoshop. Οι βελτιωμένες ομαδοποιήθηκαν ξεχωριστά από τις μη και ετοιμάστηκαν 
2 προβολές εικόνων σε τυχαία σειρά και μεγέθυνση 5x3 εξεταστές παρακολούθησαν τις προβολές 
με διαφορά 24 ωρών μεταξύ τους και αξιολόγησαν τις βλάβες στο σύστημα ICDASII. Μία εβδομάδα 
αργότερα, έγινε επαναξιολόγηση των εικόνων και τα δεδομένα έτυχαν στατιστικής επεξεργασίας βάσει 
του ICC συντελεστή συσχέτισης σε επίπεδο σημαντικότητας α=0.05.

Αποτελέσματα: Η αξιοπιστία των εξεταστών μεταξύ 1ης και 2ης μέτρησης (ICC τιμές) κυμάνθηκε από 
0,747-0.936 χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ εικόνων με και χωρίς ενίσχυση, για τους 
περισσότερους εξεταστές (εξεταστής 1-0.845 χωρίς και 0.936 με). Από τις καμπύλες ROC φάνηκε ότι η 
χρήση αλγορίθμου ενίσχυσης στις μασητικές εικόνες δεν ενίσχυσε σε σημαντικό επίπεδο την AUC (0.793-
0.940 χωρίς και 0.747-0.902 με). Η συμφωνία τέλος των εξεταστών με τη μέτρηση αναφοράς δεν φάνηκε 
να είναι διαφορετική στις εικόνες με ενίσχυση (0,587-0,717) από αυτές χωρίς (0,577-0,750).

Συμπεράσματα: Η χρήση του αλγόριθμου ενίσχυσης της ευκρίνεια της εικόνας (high pass filter) δεν φάνηκε 
να βελτιώνει την αξιοπιστία αλλά και την εγκυρότητα της οπτικής εκτίμησης της μασητικής βλάβης, ενώ 
σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει ο εξεταστής.

ΕΑ32
Τίτλος: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΕΝΕΣΙΑΣ ΑΝΩ ΠΛΑΓΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 
ΣΥΝΘΕΤΗ ΡΗΤΙΝΗ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ομιλητής: ΔΟΜΝΑ ΜΟΛΔΟΒΑΝΗ

Συγγραφείς: ΜΟΛΔΟΒΑΝΗ Δ.1, ΚΑΦΕTZH Δ.1, BEΣΕΛΙΝΟΒΑ Μ.1, ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ε.2

1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
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2. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Περίληψη
Η αγενεσία των άνω πλαγίων τομέων είναι μια κοινή αναπτυξιακή ανωμαλία και αντιπροσωπεύει ένα 
κλινικό πρόβλημα που επηρεάζει αρνητικά την αισθητική και τη λειτουργία. Συχνά, κατά την ορθοδοντική 
αντιμετώπισή του, μεταφέρεται ο κυνόδοντας στη θέση του πλαγίου. Κατ’ επέκταση, ο οδοντίατρος 
καλείται να επιλύσει αυτό το μείζον αισθητικό πρόβλημα, διαμορφώνοντας τον κυνόδοντα να προσομοιάζει 
με πλάγιο τομέα και τον πρώτο προγόμφιο με κυνόδοντα, αντίστοιχα. Σκοπός είναι η παρουσίαση του 
τρόπου αντιμετώπισης ενός αντιπροσωπευτικού τέτοιου κλινικού περιστατικού. Ασθενής, νεαρής ηλικίας, 
παρουσίαζε αμφοτερόπλευρη αγενεσία πλαγίων τομέων και υποβλήθηκε προ δεκαετίας σε ορθοδοντική 
θεραπεία, όπου έγινε ορθοδοντική σύγκλειση διαστημάτων με τους κυνόδοντες σε θέση πλαγίων και 
τους πρώτους προγομφίους σε θέση κυνοδόντων. Ως θεραπευτική προσέγγιση για την βελτίωση της 
αισθητικής επιλέχθηκε αρχικά η λεύκανση του φραγμού, χωρίς αυτό να αποτελεί απαραίτητη διαδικασία 
για όλα τα αντίστοιχα περιστατικά. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε διαγνωστικό κέρωμα για την 
αξιολόγηση του χώρου και την αλλαγή των σχημάτων των κυνοδόντων και των πρώτων προγομφίων 
ώστε να προσομοιάζουν με πλαγίους τομείς και κυνόδοντες, αντίστοιχα. Το διαγνωστικό κέρωμα 
μεταφέρθηκε στο στόμα με βοήθεια κλειδιού σιλικόνης - mockup ώστε η ασθενής να σχηματίσει εικόνα 
του τελικού αποτελέσματος. Πραγματοποιήθηκε χρωματοληψία της σύνθετης ρητίνης, τοποθετήθηκε 
απομόνωση και με τη βοήθεια κλειδιών σιλικόνης από το κέρωμα έγινε κλείσιμο διαστημάτων και αλλαγή 
σχημάτων με προσθήκη σύνθετης ρητίνης. Τέλος, ακολούθησε το στάδιο της λείανσης και της στίλβωσης 
των αποκαταστάσεων, καθώς και προσεκτικός έλεγχος της σύγκλεισης. Η ικανοποίηση της ασθενούς 
από την συντηρητική αυτή αντιμετώπιση του αισθητικού της προβλήματος ήταν μεγάλη και εντάχθηκε σε 
πρόγραμμα διατήρησης του αποτελέσματος.

 

ΕΑ33
Τίτλος: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

Ομιλητής: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΙΩΤΟΥ

Συγγραφείς: ΣΙΩΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΛΟΥΜΠΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΤΖΟΥΤΖΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΠΑ

Περίληψη

Σκοπός: Ο κύριος στόχος της έρευνας αυτής είναι η μελέτη, η αξιολόγηση και ανεύρεση των πλέον 
κατάλληλων τεχνικών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της διαχείρισης ατόμων με νοητική υστέρηση 
για την παροχή οδοντιατρικής θεραπείας.

Μέθοδος και Υλικά: Για την εργασία αυτή έγινε άντληση των δεδομένων από βιβλιογραφικές βάσεις 
δεδομένων ιατρικών και οδοντιατρικών περιοδικών κατά την χρονική περίοδο 2015-2016. Λέξεις κλειδιά 
που χρησιμοποιήθηκαν για την αναζήτηση ήταν: mental retardation, ART, carisolv, handicap, anesthesia.

Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα άτομα αυτά παρουσιάζουν πλήθος 
ιδιαιτεροτήτων όσον αφορά την αντιμετώπισή τους, οι οποίες προκύπτουν από την επιβαρυμένη από 
φάρμακα και διατροφή, στοματικής τους υγιεινή. Στα άτομα αυτά πρέπει να δοθεί βάση στο ανώδυνο 
και στο ατραυματικό της θεραπείας με τεχνικές ελάχιστης αποκοπής οδοντικής ουσίας (ART, carisolv). 
Η τεχνολογία CAD/CAM διευκολύνει τη διαχείριση αυτών των ατόμων. Στην ίδια κατεύθυνση, σε μη 
συνεργάσιμους ασθενείς συστήνεται η χρήση bulk fill ρητίνης και υαλοϊονομερών κονιών.
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Συμπεράσματα: Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα δεδομένα είναι πως η διαχείριση οδοντιατρικών 
ασθενών με νοητική υστέρηση απαιτεί ιδιαίτερες δεξιότητες, επίκαιρη επιστημονική κατάρτιση και 
σύγχρονες εργονομικές υποδομές. Μάλιστα η συμπληρωματική εκπαίδευση ακόμη και σε επίπεδο 
προπτυχιακών σπουδών θεωρείται αναγκαία. Τέλος, επωφελής κρίνεται στη θεραπευτική αντιμετώπιση 
των ατόμων αυτών, η αξιοποίηση τεχνικών τροποποίησης συμπεριφοράς, και υλικών αποκατάστασης που 
θα προσδίδουν στην αποκατάσταση μακροβιότητα και βιολογική συμπεριφορά με απώτερο σκοπό την 
παροχή μιας ανώδυνης, γρήγορης και προσαρμοσμένης στις δυνατότητες του ειδικού αυτού ασθενούς, 
οδοντιατρικής θεραπείας.

 

ΕΑ34
Τίτλος: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΑΠΟ ΒΡΥΓΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΕ 
ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙ-ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ

Ομιλητής: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΦΕΤΖΗ

Συγγραφείς: ΚΑΦΕΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ1, ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ2, ΚΑΚΑΜΠΟΥΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ3

1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ
2. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ
3. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

Περίληψη
Η εκτεταμένη απώλεια σκληρών οδοντικών ιστών, μη τερηδονικής αιτιολογίας, ειδικά στις μασητικές 
και κοπτικές επιφάνειες των δοντιών είναι ένα συνεχώς αυξανόμενο φαινόμενο. Το πρώτο βήμα είναι 
η αναγνώριση των αιτιών που το προκαλούν, ακολουθεί ο έλεγχός τους και η λειτουργική και αισθητική 
αποκατάσταση των δοντιών. Στο παρελθόν, τέτοιες περιπτώσεις αντιμετωπίζονταν σχεδόν αποκλειστικά 
μέσω προσθετικών αποκαταστάσεων. Σήμερα, η εξέλιξη των συνθέτων τεχνικών και των συγκολλητικών 
τεχνικών προσφέρουν νέες προσεγγίσεις αποκατάστασής τους. Ωστόσο, η μεγάλη έκταση απώλειας της 
μύλης των δοντιών αλλά και ο εντοπισμός του φαινομένου σε πολλά δόντια στον ίδιο φραγμό προσδίδουν 
μεγάλο βαθμό δυσκολίας στην αποκατάσταση. Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι η περιγραφή, μέσω 
κλινικού περιστατικού, της αντιμετώπισης ασθενούς νεαράς ηλικίας με γενικευμένη απώλεια σκληρών 
οδοντικών ιστών στις μασητικές/κοπτικές και υπερώιες επιφάνειες. Ο βρυγμός και η μεγάλη κατανάλωση 
ανθρακούχων αναψυκτικών ταυτοποιήθηκαν ως οι κύριοι αιτιολογικοί παράγοντες. Ως θεραπευτική 
αντιμετώπιση επιλέχθηκαν αποκαταστάσεις σύνθετης ρητίνης σε αυξημένη κάθετη διάσταση. Έγιναν 
καταγραφές σε κεντρική σχέση και ακολούθησε η κατασκευή του διαγνωστικού κερώματος. Πρώτα 
χτίστηκαν άμεσα οι μασητικές επιφάνειες των άνω οπισθίων δοντιών με τη βοήθεια κλειδιών σιλικόνης 
και ακολούθησε η αποκατάσταση των υπερώιων και κοπτικών επιφανειών των άνω προσθίων. Στη 
συνέχεια, αποκαταστάθηκαν τα κάτω οπίσθια δόντια με ημι-άμεση τεχνική. Συγκεκριμένα, μεταφέρθηκε 
ενδοστοματικά το κέρωμα με mock-up και έγινε ρύθμιση της σύγκλεισης. Λήφθηκε αποτύπωμα και από 
το εκμαγείο του κατασκευάστηκαν κελύφη αδαμαντίνης, τα οποία συγκολλήθηκαν στα δόντια με σύνθετη 
ρητίνη. Ακολούθησαν οι άμεσες αποκαταστάσεις των κάτω προσθίων δοντιών και των δεύτερων γομφίων. 
Τέλος, κατασκευάστηκε νάρθηκας βρυγμού για τη διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος.

 

ΕΑ35
Τίτλος: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΡΗΜΝΟ ΚΑΙ 
ΥΑΛΟΪΟΝΟΜΕΡΗ ΚΟΝΙΑ

Ομιλητής: ΖΑΜΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
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Συγγραφείς: ΖΑΜΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ1, ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ2, ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ1

1. ΕΚΠΑ
2. ΙΔΙΩΤΗΣ

Περίληψη

Εισαγωγή: Η εξωτερική απορρόφηση ρίζας έχει ως αποτέλεσμα τη σταδιακή και προοδευτική απώλεια 
οδοντικής ουσίας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε λειτουργικά και αισθητικά προβλήματα ή ακόμα και στην 
απώλεια του δοντιού. Τα πιθανά αίτια της διεργασίας αυτής είναι η ορθοδοντική θεραπεία, η ορθογναθική 
χειρουργική, η περιοδοντική θεραπεία, το τραύμα και άλλα.

Σκοπός: Σκοπός της ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση ενός συντηρητικού και εύχρηστου τρόπου 
αντιμετώπισης της εξωτερικής απορρόφησης της ριζικής επιφάνειας μέσω της διενέργειας διαγνωστικού 
κρημνού και έμφραξης της βλάβης με υαλοϊονομερή κονία.

Μεθοδολογία - Υλικά: Άνδρας ασθενής 35 ετών διαγνώστηκε με εξωτερική απορρόφηση στο αυχενικό 
τριτημόριο της ρίζας του #12, μετά από τυχαίο ακτινογραφικό έλεγχο. Πραγματοποιήθηκε ενδοδοντική 
θεραπεία και ακολούθησε η διαχείριση της βλάβης με αναπέταση κρημνού ολικού πάχους και αφαίρεση 
για αισθητικούς λόγους μέρος του υφιστάμενου MTA που είχε τοποθετηθεί από τον Ενδοδοντολόγο. Στη 
συνέχεια, χρησιμοποιήθηκε υαλοϊονομερής κονία για την έμφραξη της βλάβης. Μετά τη λείανσή της, έγινε 
συμπλησίαση των χειλέων του κρημνού και συρραφή με ράμματα πολυαμιδίου 5/0. 

Αποτελέσματα: Ο ασθενής επανεξετάσθηκε αρχικά μία βδομάδα μετά το χειρουργείο για την αφαίρεση 
των ραμμάτων και επανήλθε μετά από 4 βδομάδες για έλεγχο. Παρατηρήθηκε πολύ καλή επούλωση 
ενώ δεν παρατηρήθηκε θύλακος. Επίσης, διαπιστώθηκε βελτίωση της αισθητικής της περιοχής και έτσι 
τοποθετήθηκε σε σύστημα επανάκλησης μετά από 4 μήνες.

Συμπεράσματα: Η εφαρμογή της ανωτέρω μεθόδου οδήγησε σε αναχαίτιση της απορρόφησης διατη-
ρώντας παράλληλα αμετάβλητη τη μορφολογία των μαλακών ιστών. Επιλέγοντας ένα υλικό όπως η 
υαλοϊονομερής κονία επιτυγχάνεται ένα αισθητικά αποδεκτό αποτέλεσμα με προβλέψιμα αποτελέσματα.

 

ΕΑ36
Τίτλος: ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΕΝΔΟΡΡΙΖΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 
ΤΟΥΣ

Ομιλητής: ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ

Συγγραφείς: ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Β. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΤΖΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΕΚΠΑ

Περίληψη
Οι πολυμερείς ενδορριζικοί άξονες χρησιμοποιούνται ευρέως στην καθημερινή οδοντιατρική πράξη σε 
συνδυασμό με τα πολυμερή υλικά ανασύστασης κολοβωμάτων για την αποκατάσταση των ενδοδοντικά 
θεραπευμένων δοντιών. Τόσο οι άξονες όσο και τα υλικά κολοβωμάτων έχουν μηχανικές ιδιότητες που 
προσομοιάζουν της οδοντίνης, ώστε να μεταβιβάζουν λιγότερες τάσεις στην εναπομείνασα οδοντική ουσία. 
Οι κατασκευάστριες εταιρίες παράγουν συνεχώς νέους τύπους αξόνων σε ότι αφορά την μορφολογία 
τους, επιδιώκοντας με αυτό τον τρόπο αύξηση εκτός της χημικής και της μηχανικής συγκράτησης. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση των νεότερων σχημάτων πολυμερών ενδορριζικών 
αξόνων τόσο στο μυλικό όσο και στο ριζικό τμήμα του άξονα και η συσχέτισή τους με στοιχεία που 
αφορούν την κλινική τους εφαρμογή από την συγκόλληση στο ριζικό σωλήνα μέχρι την κατασκευή του 
ψευδοκολοβώματος. Μολονότι η συγκόλληση στο ριζικό σωλήνα αποτελεί το πιο αδύναμο σημείο της 
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αποκατάστασης του ενδοδοντικά θεραπευμένου δοντιού, η αντοχή στην αποκόλληση μεταξύ των αξόνων 
υαλονημάτων και των πολυμερών αποκατάστασης της ψευδομύλης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
Στην εργασία παρουσιάζονται εικόνες από το οπτικό και το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης, οι οποίες 
καθιστούν κατανοητό τον τρόπο με τον οποίο παράγοντες όπως η εργονομία του άξονα, αλλά και ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά που αφορούν στην σύνθεση των αξόνων υαλονημάτων επηρεάζουν τις μηχανικές τους 
ιδιότητες αλλά και την συγκόλληση με τις ρητινώδεις κονίες και τα υλικά αποκατάστασης. Παρουσιάζονται 
επίσης χαρακτηριστικές κλινικές εικόνες αποτυχίας στην συγκόλληση αξόνων διαφορετικών σχημάτων

Συμπεράσματα: Από την καταγραφή των δεδομένων συμπεραίνεται πως το σχήμα των αξόνων υαλο-
νημάτων επηρεάζει σημαντικά την σύνδεση τους με τις συγκολλητικές κονίες και τα πολυμερή υλικά 
ανασύστασης κολοβωμάτων.

 

ΕΑ37
Τίτλος: ΤΟ ΔΟΝΤΙ ΩΣ ΑΥΤΟΜΟΣΧΕΥΜΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ A-PRF ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΕ-
ΞΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΤΝΙΟΥ

Ομιλητής: ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΒΕΣΑΛΑ

Συγγραφείς: ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΒΕΣΑΛΑ1, ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ2, ΦΩΤΗΣ ΜΠΟΥΝΤΑΝΙΩΤΗΣ3, ITZHAK 
BINDERMAN4, JOSEPH CHOUCKROUN5

1. ΜΤΠΧ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ 
2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
3. ΜΤΠΧ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΓΠΧ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, 
ΕΚΠΑ
4. PROF., DEPT. OF ORAL BIOLOGY, SCHOOL OF DENTAL MEDICINE AND DEPT. OF MEDICAL BIO-ENGINEER-
ING, TEL AVIV UNIVERSITY
5. ΙΑΤΡΟΣ-ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ

Περίληψη

Εισαγωγή: Τα δόντια αποτελούνται από οργανικά και ανόργανα συστατικά που με την σειρά τους αποτε-
λούνται από ιόντα φωσφορικού ασβεστίου, κολλαγόνου και άλλων οργανικών στοιχειών. Η χημική 
σύσταση των δοντιών και του οστού είναι παρόμοια. Η σύσταση της αδαμαντίνης συνιστάται σε 96% 
ανόργανα, 4% οργανικά συστατικά και νερό. Η οδοντίνη έχει αναλογία 65% προς 35% και η οστεΐνη 
έχει αναλογία 45-50% προς 50-55% αντίστοιχα. Παράλληλα το φατνιακό οστό αποτελείται από 65% 
ανόργανα και 35% οργανικά στοιχειά. Το PRF (Platelet Rich Fibrin), είναι ένα πλέγμα ινικής πάνω στο οποίο 
“παγιδεύονται” διάφορα κύτταρα όπως αυξητικοί παράγοντες και κυτοκίνες όπου απελευθερώνονται 
μετά από συγκεκριμένο χρόνο καθώς λειτουργούν ως βιολογική μεμβράνη.

Υλικά και Μεθοδολογία: σύμφωνα με το νέο αυτό πρωτόκολλο μετά την εξαγωγή του δοντιού αφαιρούνται 
οι εμφράξεις και η τρυγία στεγνώνεται με την αεροσύρυγγα, τοποθετείται σε μια συσκευή λειοτρίβισης όπου 
μετά από τρία δευτερόλεπτα μετατρέπεται σε μικρά σωματίδια μεγέθους 300-1200microns. Ακολουθεί 
η τοποθέτηση του μοσχεύματος στο μετεξακτικό φατνίο και κάλυψη αυτού από βιολογικές μεμβράνες 
A-PRF (Advanced-PRF). Το A-PRF περιέχει περισσότερα αιμοπετάλια και ουδετερόφιλα, προάγοντας την 
ταχύτερη επουλωτική διαδικασία.

Αποτελέσματα: Η τοποθέτηση του εμφυτεύματος μπορεί να γίνει μετά από 2-3 μήνες και κατά την ιστο-
λογική εξέταση παρατηρείται δημιουργία οστεοειδούς πυκνής οδοντινο-οστικής σύστασης.

Συμπεράσματα: Είναι κλινικώς αποδεδειγμένο ότι είναι ένα εύχρηστο οστικό μόσχευμα με οστεοκα-
θοδηγητικές ιδιότητες και άριστη βιοσυμβατότητα.
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ΕΑ38
Τίτλος: ΔΙΕΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΚΦΟΡΗΤΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ ΜΕ ΟΓΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΜΕΤΑΠΛΑΣΙΑ: ΘΗΛΩΔΕΣ ΚΥΣΤΑ-
ΔΕΝΟΛΕΜΦΩΜΑ Ή ΒΛΕΝΝΩΔΗΣ ΚΥΣΤΗ; ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΠΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Ομιλητής: ΦΑΙΔΡΑ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΥ

Συγγραφείς: ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΙΔΡΑ1, ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ1, ΚΟΛΟΜΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ1, ΤΟΣΙΟΣ ΚΩΝ/
ΝΟΣ2, ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ2

1. ΕΚΠΑ/ΣΓΠΧ
2. ΕΚΠΑ/ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Οι αντιδραστικές βλάβες στους ελάσσονες σιαλογόνους αδένες είναι ιδιαίτερα συχνές, με 
την πλειοψηφία τους να αποτελούν βλεννώδεις κύστεις. Από την άλλη πλευρά, καλοήθεις όγκοι, όπως το 
Θηλώδες Κυσταδενολέμφωμα (ΘΚ) αναφέρεται ότι μπορούν να εμφανιστούν ως απάντηση σε κάποιο 
εξωτερικό ερέθισμα.

Σκοπός: της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή μιας αντιδραστικής βλάβης στη σκληρή υπερώα, με 
σπάνιο συνδυασμό κλινικών και ιστολογικών χαρακτηριστικών.

Παρουσίαση περίπτωσης: Άνδρας ασθενής, 45 ετών, με ελεύθερο ιατρικό ιστορικό και μη καπνιστής, 
προσήλθε στην Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής 
ΕΚΠΑ, για διερεύνηση ανώδυνης βλάβης στην υπερώα, διάρκειας ενός μήνα. Ο ασθενής είχε υποβληθεί 
πριν 3 μήνες σε χειρουργική αφαίρεση ρινουπερώιας κύστης. Κλινικά παρατηρήθηκε κυανό κλυδάζων 
ογκίδιο διαστάσεων 1,5x1cm, στην σκληρή υπερώα αντίστοιχα του #25, που ήταν θετικό στη δοκιμασία 
ζωτικότητας. Μετά από άσκηση πίεσης παρατηρήθηκε εκροή βλέννας από το εσωτερικό της βλάβης. 
Ως πιθανή κλινική διάγνωση τέθηκε η βλεννώδης κύστη και αποφασίσθηκε ολική αφαίρεση υπό τοπική 
αναισθησία. Η ιστοπαθολογική εξέταση από το Εργαστήριο Στοματολογίας απεκάλυψε διευρυσμένο 
εκφορητικό πόρο με ογκοκυτταρική μεταπλασία. Η βλάβη θα μπορούσε είτε να αποτελεί μια βλεννώδη 
κύστη με άτυπη ιστολογική εικόνα είτε ένα ΘΚ με ασυνήθη κλινική εντόπιση, είναι δε πιθανόν να 
αναπτύχθηκε ως αντίδραση στην επέμβαση για τη ρινουπερώϊα κύστη. Η πορεία του ασθενούς ήταν 
ομαλή, ενώ δεν έχει παρατηρηθεί υποτροπή 1 μήνα μετεγχειρητικά.

Συμπέρασμα: Βλάβες με ιστοπαθολογική εικόνα συμβατή με ΘΚ μπορούν να παρουσιαστούν αντιδραστικά 
σε ελάσσονες σιαλογόνους αδένες μετά από τραύμα.

 

ΕΑ39
Τίτλος: ΠΑΡΕΚΤΟΠΙΣΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΗΡΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ ΑΠΩ ΤΟΥ ΙΓΜΟΡΕΙΟΥ ΑΝΤΡΟΥ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Ομιλητής: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΟΥΛΙΟΥ

Συγγραφείς: ΣΑΡΗΒΑΛΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ1, ΣΟΥΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ2, ΓΚΟΥΤΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ2, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟ-
ΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ2, ΠΕΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ3

1. ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟΜ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘ/ΚΗΣ ΧΕΙΡ/ΚΗΣ
2. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
3. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΟΜ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘ/ΚΗΣ ΧΕΙΡ/ΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

Περίληψη
Κατά την προσπάθεια χειρουργικής αφαίρεσης ενός σωφρονιστήρα της άνω γνάθου, έγκλειστου ή όχι, 
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είναι δυνατόν να συμβούν σημαντικές επιπλοκές που καθιστούν επιβεβλημένη την εμπλοκή του στοματικού 
και γναθοπροσωπικού χειρουργού για την αντιμετώπισή τους. Κατά την διάρκεια προσπάθειας αφαίρεσης 
σωφρονιστήρα της άνω γνάθου, η έλλειψη εμπειρίας, η χρήση μη κατάλληλων εργαλείων και η χρήση 
κακής χειρουργικής τεχνικής, έχουν ως αποτέλεσμα ο σωφρονιστήρας της άνω γνάθου να προωθηθεί σε 
γειτονικούς ανατομικούς χώρους, όπως το ιγμόρειο και ο πτερυγουπερώιος βόθρος, αλλά και να συμβεί 
κάταγμα της φατνιακής ακρολοφίας, τραυματισμός γειτονικών δοντιών και αγγείων και άλλα ανεπιθύμητα 
συμβάματα. 

Σκοπός της ανακοίνωσης είναι να παρουσιάσει την αντιμετώπιση μίας περίπτωσης σωφρονιστήρα της άνω 
γνάθου που κατά την διάρκεια μιας αποτυχημένης προσπάθειας εξαγωγής από οδοντίατρο, προωθήθηκε 
στην περιοχή του γναθιαίου κυρτώματος άπω του ιγμορείου άντρου, προκλήθηκε κάταγμα τοιχώματος 
του άντρου και προέκυψε οδοντογενής ιγμορίτιδα. Διάφοροι παράγοντες όπως προαναφέρθηκε μπορούν 
να δράσουν ως αιτιολογικοί παράγοντες μιας επιπλοκής κατά την διάρκεια προσπάθειας χειρουργικής 
αφαίρεσης σωφρονιστήρα της άνω γνάθου και να οδηγήσουν στην παρεκτόπιση του σε γειτονικό 
ανατομικό χώρο. Παρουσιάζεται η προεγχειρητική προετοιμασία που θα βοηθήσει στην πρόληψη της 
επιπλοκής και η σωστή αντιμετώπιση της αν συμβεί. Η αντιμετώπιση της επιπλοκής που παρουσιάζεται, 
είναι συχνά μία κλινική πρόκληση για τον χειρουργό. Ο συνδυασμός εμπειρίας και σωστής χειρουργικής 
εκπαίδευσης συμβάλουν στην πρόληψη αλλά και στην σωστή αντιμετώπισή της.

 

ΕΑ40
Τίτλος: ΚΥΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ ΜΕ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ΙΓΜΟΡΕΙΟΥ ΑΝΤΡΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. 
ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Ομιλητής: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ

Συγγραφείς: ΔΑΝΑΗ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 
ΒΛΑΧΑΚΗ, ΝΑΝΤΙΑ ΘΕΟΛΟΓΗ-ΛΥΓΙΔΑΚΗ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΚΠΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Το ιγμόρειο, λόγω της θέσης, του συχνά εμπλέκεται στις βλάβες της άνω γνάθου. Όταν πρό-
κειται για ευμεγέθεις κύστεις, αυτές συνήθως με την έκπτυξή τους απωθούν ή οδηγούν σε απορρόφηση 
των τοιχωμάτων του ιγμορείου. Στις περιπτώσεις αυτές, η αντιμετώπιση των κύστεων συνίσταται σε 
εκπυρήνιση τους με ενδοστοματική προσπέλαση τύπου Caldwell-Luc και διαχείριση του ιγμορείου ανάλογα 
με τα ευρήματα.

Σκοπός: Η αναφορά περιπτώσεων κύστεων της άνω γνάθου με εμπλοκή του ιγμορείου άντρου σε παιδια-
τρικούς ασθενείς και η παρουσίαση της θεραπευτικής τους αντιμετώπισης.

Υλικά και Μέθοδος: Όλοι οι ασθενείς με κυστικές εξεργασίες της άνω γνάθου με επέκταση στο ιγμόρειο, 
που αντιμετωπίστηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων “Π & Α Κυριακού”, το χρονικό διάστημα 2002-2015 
συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα μελέτη. Τα δεδομένα (δημογραφικά στοιχεία, κλινική και ακτινογραφική 
εικόνα, αντιμετώπιση) λήφθηκαν από τους φακέλους των ασθενών οι οποίοι και επανεξετάστηκαν για 
τους σκοπούς της μελέτης.

Αποτελέσματα: Αντιμετωπίστηκαν συνολικά 8 περιπτώσεις ασθενών με κύστες άνω γνάθου με εμπλοκή 
του ιγμορείου άντρου. Επρόκειτο για 3 κερατινοκυστικούς οδοντογενείς όγκους, 2 ανευρυσματικές 
κύστεις, 2 οδοντοφόρες κύστεις και 1 φλεγμονώδη κύστη του ιγμορείου. Πραγματοποιήθηκε εκπυρήνιση 
της κύστης σε όλες τις περιπτώσεις, ελέγχθηκε το ιγμόρειο και διασφαλίστηκε η ακεραιότητα της 
μεμβράνης του, ενώ σε 3 περιπτώσεις απαιτήθηκε περαιτέρω παρέμβαση σε αυτό με ρινοαντροστομία. 
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Τα εμπλεκόμενα δόντια αντιμετωπίστηκαν κατά περίπτωση. Σε όλες τις επεμβάσεις αποφεύχθηκε η 
στοματοκολπική επικοινωνία με ερμητική συρραφή του κρημνού.

Συμπεράσματα: Όταν οι κύστεις της άνω γνάθου καταλαμβάνουν το ιγμόρειο άντρο απαιτείται εξειδι-
κευμένη αντιμετώπιση και προστασία του, προκειμένου να αποφευχθούν η δημιουργία στοματοκολπικής 
επικοινωνίας και άλλες παθολογικές καταστάσεις του ιγμορείου.

 

ΕΑ41
Τίτλος: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΟΤΡΟΠΩΝ ΚΑΛΟΗΘΩΝ ΟΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΩΤΙΔΑΣ

Ομιλητής: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΓΑΣ

Συγγραφείς: ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1, ΜΕΓΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ1, ΖΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ2, ΖΩΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ1

1. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
2. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Περίληψη

Εισαγωγή: Η ολική αφαίρεση των καλοήθων όγκων κεφαλής και τραχήλου θεωρείται συνήθως επαρκής 
θεραπεία. Υπάρχουν όμως και καλοήθεις όγκοι που υποτροπιάζουν εάν η χειρουργική αφαίρεση περιο-
ριστεί στα όρια ανάπτυξής τους, όπως το πλειόμορφο αδένωμα, το θηλώδες κυσταδενολέμφωμα, το 
μυοεπιθηλίωμα, ο δεσμοπλαστικός όγκος, η νευροϊνωμάτωση κ.α. 

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της εμπειρίας μας στην χειρουργική αντιμετώπιση 
υποτροπών καλοήθων όγκων της παρωτίδας.

Υλικό και Μέθοδος: Κατά την χρονική περίοδο 2001-2013, σε ένα σύνολο 100 καλοήθων όγκων και 
ογκόμορφων αλλοιώσεων της παρωτίδας που αφαιρέθηκαν χειρουργικά, 10 από αυτούς εμφάνισαν 
υποτροπή και απαιτήθηκε νέα χειρουργική επέμβαση. Από τις υποτροπές αυτές παρουσιάζονται 6 
χαρακτηριστικές περιπτώσεις.

Αποτελέσματα - Συμπεράσματα: Όλοι οι ασθενείς που χειρουργούνται για όγκους με τάση υποτροπής 
πρέπει να υποβάλλονται σε ριζική χειρουργική αφαίρεση των όγκων, επειδή μερικοί από αυτούς, όπως 
ο μικτός όγκος της παρωτίδας, εμφανίζουν τοπικά επιθετική συμπεριφορά και πιθανότητα μελλοντικής 
κακοήθειας. Η χειρουργική αντιμετώπιση των υποτροπών παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες λόγω της 
ίνωσης και της μεταβολής των ανατομικών δομών της κάθε περιοχής από τις προηγηθείσες επεμβάσεις. 
Με τη χρήση ειδικών βοηθητικών συσκευών προστατεύονται καλλίτερα οι ευαίσθητες ανατομικές δομές 
της περιοχής, όπως οι κλάδοι του προσωπικού νεύρου, από πιθανό τραυματισμό τους.

ΕΑ42
Τίτλος: ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΕΞΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΤΝΙΟΥ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩ-
ΣΕΩΝ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

Ομιλητής: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΡΗΒΑΛΑΣΗΣ

Συγγραφείς: ΣΑΡΗΒΑΛΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ1, ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ1, ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ ΣΟΦΙΑ2, ΓΚΟΥΤΖΑΝΗΣ 
ΛΑΜΠΡΟΣ3, ΠΕΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ3

1. ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟΜ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘ/ΚΗΣ ΧΕΙΡ/ΚΗΣ
2. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ - ΠΡΟΣΘΕΤΟΛΟΓΟΣ
3. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΟΜ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘ/ΚΗΣ ΧΕΙΡ/ΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ
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Περίληψη
Η αποκατάσταση της νωδότητας μετά από την εξαγωγή ενός δοντιού, μπορεί συχνά να αποτελέσει ένα 
δύσκολο πρόβλημα για τον οδοντίατρο. Αυτό κυρίως οφείλεται στο φαινόμενο της οστικής απορρόφησης 
του μετεξακτικού φατνίου όσο περνά ο χρόνος. Ο καλύτερος δυνατός τρόπος για την αποφυγή -κατά 
το δυνατόν- αυτού του ανεπιθύμητου φαινομένου, είναι η χρήση τεχνικών ατραυματικής εξαγωγής και 
διατήρησης του μετεξακτικού φατνίου. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση ασθενών στους οποίους εφαρμόσθηκαν τεχνικές 
ατραυματικής εξαγωγής και διατήρησης του φατνίου, για την αποφυγή της απορρόφησης στο μετεξακτικό 
φατνίο.

Υλικό: Παρουσιάζονται περιπτώσεις πρόσθιας και οπίσθιας περιοχής των γνάθων, όπου η ατραυματική 
εξαγωγή των δοντιών ακολουθήθηκε από διατήρηση του φατνίου, με χρήση μεμβρανών κολλαγόνου, 
οστικά μοσχεύματα κλπ.

Αποτελέσματα: Η χρήση τεχνικών ατραυματικής εξαγωγής και διατήρησης του μετεξακτικού φατνίου, 
καθώς και σωστού χειρισμού των μαλακών ιστών της περιοχής της εξαγωγής και μελλοντικής τοποθέτησης 
των οδοντικών εμφυτευμάτων, οδήγησε σε πολύ μεγάλο περιορισμό της οστικής απορρόφησης και 
δημιουργίας καλύτερων οστικών συνθηκών για την μελλοντική τοποθέτηση των εμφυτευμάτων.

Συμπερασματικά, η ατραυματική εξαγωγή και η διατήρηση του μετεξακτικού φατνίου αποτελεί για μια 
απαραίτητη μέθοδο για την πρόληψη της οστικής απορρόφησης στο φατνίο. Η μη χρήση τους μπορεί να 
οδηγήσει σε σημαντική οστική απορρόφηση, η αποκατάσταση της οποίας για την μελλοντική τοποθέτηση 
εμφυτευμάτων, πιθανόν να υποβάλλει τον ασθενή σε νέες επεμβάσεις και μεγαλύτερο οικονομικό κόστος.

 

ΕΑ43
Τίτλος: ΞΕΝΑ ΣΩΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΞΑΕΤΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Ομιλητής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ

Συγγραφείς: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ1, ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΤΡΑΝΤΖΙΑΣ1, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΣΙΝΗΣ2, ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΓΚΟΥΤΖΑΝΗΣ2, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ2

1. Γ.Ν.Α. “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”
2. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Η στοματογναθοπροσωπική περιοχή θεωρείται μία σύνθετη ανατομική δομή που περικλείει 
πολύπλοκους ανατομικούς χώρους και κοιλότητες. Ο εγκλωβισμός ξένων σωμάτων-αντικειμένων στην 
εν λόγω περιοχή αποτελεί μια ξεχωριστή διαγνωστική και θεραπευτική πρόκληση για τον χειρουργό, 
αφού προϋποθέτει συνεκτίμηση πολλών παραγόντων όπως το μέγεθος του ξένου σώματος, τη δυσκολία 
πρόσβασης σε αυτό με επεμβατικούς χειρισμούς, και τον βαθμό εγγύτητάς του με ζωτικές ανατομικές 
δομές.

Σκοπός: Στην παρούσα αναδρομική μελέτη παρουσιάζεται κλινική εμπειρία της Κλινικής Στοματικής και 
Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (ΣΓΠΧ) του Γ.Ν.Α. “o Ευαγγελισμός” στη διαχείριση περιπτώσεων όπου 
αντικείμενα μη ανθρώπινης προέλευσης εγκλωβίστηκαν με ποικίλους μηχανισμούς και αίτια σε περιοχές 
της τραχηλοπροσωπικής χώρας.

Υλικά - Μέθοδοι: Από τον Ιανουάριο του 2010 έως και τον Μάρτιο του 2016, αντιμετωπίστηκαν συνολικά 
37 περιπτώσεις εγκλωβισμού αντικειμένων μη ανθρώπινης προέλευσης στην τραχηλοπροσωπική χώρα, 
στο σύνολο των ασθενών που επισκέφθηκαν τα εξωτερικά ιατρεία και το τμήμα επειγόντων της Κλινικής. 
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Τα ακόλουθα δεδομένα που συλλέχθηκαν προς αξιολόγηση αφορούσαν: ηλικία, φύλο, και εθνικότητα 
των ασθενών, την αιτιολογία και μηχανισμό βλάβης, την ανατομική θέση του ξένου σώματος, το είδος 
του, το ιστορικό της παρούσας νόσου, τα συνοδά σημεία και συμπτώματα, τα διαγνωστικά μέσα που 
χρησιμοποιήθηκαν, τον τύπο της αναισθησίας κατά την επέμβαση αφαίρεσης, τη χειρουργική προσπέλαση, 
τις μετεγχειρητικές επιπλοκές και τη διάρκεια νοσηλείας και αποκατάστασης.

Αποτελέσματα - Συμπεράσματα: Σε όλες τις περιπτώσεις τα ξένα σώματα αφαιρέθηκαν πλήρως χωρίς να 
υπάρξουν περαιτέρω επιπλοκές ή επιδείνωση των ήδη δημιουργηθέντων βλαβών και της νοσηρότητας. 
Η ασφάλεια των αεραγωγού, η αιμοδυναμική σταθερότητα καθώς η αποφυγή πρόκλησης νευρολογικών, 
οφθαλμολογικών, αγγειακών και αισθητικών βλαβών καθόρισαν σε όλες τις περιπτώσεις το είδος 
αντιμετώπισης. Η παραμονή ξένων αντικειμένων στη στοματογναθοπροσωπική περιοχή μπορεί να 
αποτελέσει αίτιο ποικίλου βαθμού επιπλοκών ή ακόμη να θέσει τη ζωή του ασθενούς σε κίνδυνο.

 

ΕΑ44
Τίτλος: ΤΡΑΧΗΛΟΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Ομιλητής: ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Συγγραφείς: ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1, ΜΕΓΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ1, ΑΡΕΤΑΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ2, ΖΩΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ1

1. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
2. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Α.Τ.

Περίληψη

Εισαγωγή: Οι λοιμώξεις της τραχηλοπροσωπικής χώρας, οδοντογενούς ή μη αιτιολογίας, είναι από τις 
πλέον συχνές αιτίες νοσηρότητας της περιοχής. Οι λοιμώξεις αυτές έχουν σαν κύριες αιτίες παθήσεις των 
δοντιών, παθήσεις των σιαλογόνων αδένων και των παραρρινίων κόλπων.

Σκοπός: Σκοπός της παρουσίασης είναι η αναφορά στην θεραπεία των λοιμώξεων αυτών, στους 
υπεύθυνους παράγοντες και στις οδούς επέκτασής τους. Γίνεται επίσης αναφορά στους χειρουργικούς 
χειρισμούς αντιμετώπισης των λοιμώξεων αυτών, ανάλογα με τη σοβαρότητα, την εντόπιση και το ιατρικό 
ιστορικό του πάσχοντος.

Υλικό και Μέθοδος: Στη τελευταία 12 ετία αντιμετωπίστηκαν 80 περιστατικά τραχηλοπροσωπικών λοιμώ-
ξεων. Σε 40 περιστατικά οδοντογενούς αιτιολογίας έγινε άμεση αντιμετώπιση με εν θερμώ αφαίρεση των 
υπεύθυνων δοντιών και ταυτόχρονη παροχέτευση της πυώδους συλλογής της περιοχής. Στα υπόλοιπα 40 
περιστατικά οδοντογενούς και μη αιτιολογίας χρειάστηκε να γίνουν πλέον εκτεταμένες ενδοστοματικές και 
εξωστοματικές χειρουργικές παρεμβάσεις για την παροχέτευση της πυώδους συλλογής. Στην παρούσα 
εργασία παρουσιάζονται μερικά χαρακτηριστικά περιστατικά.

Αποτελέσματα - Συμπεράσματα: Από το σύνολο των περιστατικών τραχηλοπροσωπικών λοιμώξεων που 
αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά τα 20 έλαβαν γενική αναισθησία, ενώ τα υπόλοιπα 60 αντιμετωπίσθηκαν 
με τοπική αναισθησία. Η άμεση αντιμετώπιση προσέφερε και τα καλύτερα αποτελέσματα. Οι τραχη-
λοπροσωπικές λοιμώξεις κατατάσσονται στα άκρως επείγοντα περιστατικά λόγω του κινδύνου να 
εμφανισθούν δυσάρεστες επιπλοκές, όπως η επέκταση της λοίμωξης και η απόφραξη του αεραγωγού, οι 
οποίες μπορούν να αποβούν μοιραίες ακόμη και για τη ζωή των ασθενών.
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ΕΑ45
Τίτλος: ΟΔΟΝΤΟΓΕΝΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Ομιλητής: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΖΑΝΑΚΗΣ

Συγγραφείς: ΖΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ1, ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ2, ΜΕΓΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ2, ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ1, 
ΖΩΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ2

1. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
2. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Περίληψη

Εισαγωγή: Οι οδοντογενείς όγκοι αποτελούν μια μεγάλη κατηγορία όγκων της στοματικής κοιλότητας 
με κοινό χαρακτηριστικό την προέλευσή τους από εμβρυϊκά υπολείμματα των ιστών που μετείχαν στην 
διάπλαση των δοντιών. Για το λόγο αυτό οι οδοντογενείς όγκοι απαντούν μόνο στις γνάθους. Ορισμένοι 
οδοντογενείς όγκοι χρήζουν ριζικής χειρουργικής αφαίρεσης επειδή εμφανίζουν τάση υποτροπής, τοπική 
επιθετική συμπεριφορά και πιθανότητα κακοήθειας εάν η αφαίρεση περιοριστεί στα όρια ανάπτυξής τους. 
Τέτοιοι όγκοι είναι τα αδαμαντινοβλαστώματα, οι οδοντογενείς κερατινοκυστικοί όγκοι και ο ασβεστο-
ποιημένος επιθηλιακός οδοντογενής όγκος.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αναφορά στην εμπειρία μας από την αντιμετώπιση 
καλοήθων οδοντογενών όγκων του στόματος με τα παραπάνω χαρακτηριστικά.

Υλικό και Μέθοδος: Στο σύνολο των καλοήθων όγκων του στόματος που αντιμετωπίστηκαν στο Τμήμα μας 
την τελευταία 8ετία περιλαμβάνονταν 7 αδαμαντινοβλαστώματα, 10 οδοντογενείς κερατινοκυστικοί όγκοι 
και 2 ασβεστοποιημένοι επιθηλιακοί οδοντογενείς όγκοι. Υπό γενική αναισθησία οι όγκοι αφαιρέθηκαν με 
ριζικές χειρουργικές επεμβάσεις στις γνάθους. Παρουσιάζονται ορισμένες χαρακτηριστικές περιπτώσεις 
των όγκων αυτών.

Αποτελέσματα - Συμπεράσματα: Οι ασθενείς μετά την αφαίρεση των όγκων υποβλήθηκαν σε αποκα-
τάσταση των ελλειμμάτων που προέκυψαν. Υπήρξε επίσης τακτική παρακολούθησης μία φορά το έτος με 
βάση ειδικό πρωτόκολλο, που περιλαμβάνει κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο, όπως αξονική και πανοραμική 
ακτινογραφία. Οι οδοντογενείς όγκοι πρέπει να υποβάλλονται σε όσο το δυνατόν ριζικότερη χειρουργική 
αφαίρεση επειδή έχουν την τάση να υποτροπιάζουν, εμφανίζουν τοπική επιθετική συμπεριφορά και 
πιθανά στοιχεία κακοήθειας.

 

ΕΑ46
Τίτλος: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΟΣΤΕΟΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, 
ΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΓΝΑΘΩΝ. ΑΡΧΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ομιλητής: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΦΑΡΕΝΤΖΟΣ

Συγγραφείς: ΚΑΛΦΑΡΕΝΤΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ1, ΒΑΡΔΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ2, ΜΠΟΥΝΤΑΝΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-
ΧΡΗΣΤΟΣ1, ΚΟΛΟΜΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ2, ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ-ΓΑΛΙΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ2

1. ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
2. ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

Περίληψη

Εισαγωγή: Η σχετιζόμενη με τη λήψη αντιοστεοκλαστικών φαρμάκων οστεονέκρωση των γνάθων 
αποτελεί μια συχνή πλέον νόσο που απασχολεί τους κλινικούς την τελευταία κυρίως δεκαετία. Παρόλο που 
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οι παθογενετικοί μηχανισμοί της νόσου έχουν αναλυθεί αρκετά, η επιτυχής θεραπευτική της αντιμετώπιση 
βρίσκεται ακόμα υπό διερεύνηση με διάφορα θεραπευτικά πρωτόκολλα να έχουν προταθεί κατά καιρούς.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των αρχικών αποτελεσμάτων μετά από την χειρουργική 
θεραπεία ασθενών με ιστορικό λήψης, per os ή iv, αντιοστεοκλαστικών φαρμάκων και εγκατεστημένη 
οστεονέκρωση των γνάθων.

Υλικό και Μεθοδολογία: Πρόκειται για μια κλινική μελέτη η οποία διενεργείται στην Οδοντιατρική Σχολή 
Αθηνών. Τα αρχικά αποτελέσματα αφορούν στο ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, όπου συμπεριελήφθησαν 
20 ασθενείς με οστεονέκρωση σχετιζόμενη με λήψη αντιοστεοκλαστικών φαρμάκων σταδίου II και III. Οι 
ανωτέρω ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν αρχικά συντηρητικά χωρίς επιτυχία οπότε και έγινε προσπάθεια 
ελέγχου της νόσου με τη χρήση χειρουργικών τεχνικών.

Αποτελέσματα: Θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της παραπάνω προτεινόμενης θεραπευτικής 
αντιμετώπισης, αναφορικά με την πορεία επούλωσης - ίασης της νόσου και την αντιμετώπιση των σημείων 
και συμπτωμάτων των ασθενών.

Συμπεράσματα: Η χρήση αντιοστεοκλαστικών φαρμάκων θα πρέπει να γίνεται με προσοχή και σωστή 
ενημέρωση των ασθενών αναφορικά με τις πιθανές επιπλοκές από τα οστά των γνάθων. Η πρόληψη 
της εμφάνισης της νόσου αποτελεί αναμφισβήτητα πρωταρχικό στόχο. Επί της εμφάνισης της νόσου η 
θεραπευτική αντιμετώπιση θα πρέπει να εφαρμόζεται σταδιακά και αναλογικά με την συμπτωματολογία και 
την έκταση της. Η χειρουργική θεραπεία φαίνεται ότι μπορεί να βοηθήσει, αλλά θα πρέπει να εφαρμόζεται 
επί αποτυχίας της συντηρητικής αγωγής και μετά από κατάλληλη προετοιμασία του ασθενούς.

ΕΑ47 - ΒΙΝΤΕΟ ΠΡΟΒΟΛΗ
Τίτλος: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΕΛΚΩΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΓΙΟ ΧΕΙΛΟΣ ΤΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ

Ομιλητής: ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

Συγγραφείς: ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΛΑΚΑ 
ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

Περίληψη
Βιοψία είναι η χειρουργική εξαίρεση ιστού από τον ασθενή για μικροσκοπική εξέταση, με σκοπό την τελική 
διάγνωση. Οι τύποι βιοψίας είναι: η ολική βιοψία ή βιοψία - εξαίρεση, η μερική βιοψία, η βιοψία με την 
τεχνική punch και η βιοψία με αναρρόφηση. Στην μερική βιοψία αφαιρείται τμήμα ιστού, συνήθως από τα 
όρια της βλάβης, σε ικανό βάθος μαζί με τον υπερκείμενο βλεννογόνο.

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η παρουσίαση χειρουργικής επέμβασης μερικής βιοψίας στη 
γλώσσα. Η περίπτωση που παρουσιάζεται αφορά σε άρρενα ασθενή, ηλικίας 44 ετών ο οποίος προσήλθε 
με ελκωτική βλάβη στο αριστερό πλάγιο χείλος της γλώσσας. Από το ιστορικό του ασθενούς προέκυψε 
ότι η βλάβη είχε εμφανιστεί ένα μήνα πριν από την επέμβαση. Η απόφαση για τη διενέργεια μερικής 
βιοψίας ελήφθη σε συνεργασία με στοματολόγο, μετά από λεπτομερή κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο 
του ασθενή. Κατά την επέμβαση αφαιρέθηκε σφηνοειδές τμήμα ιστού από αντιπροσωπευτική περιοχή 
της βλάβης. Η ιστολογική εξέταση που ακολούθησε έδειξε επιθηλιακή δυσπλασία με τάση εξέλιξης σε 
μικροδιηθητικό ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα. Ο ασθενής προγραμματίστηκε για ολική αφαίρεση της 
βλάβης, όπου αφαιρέθηκε ολόκληρη η έλκωση, συμπεριλαμβανομένου και του ύποπτου τμήματος στην 
οπίσθια περιοχή, με την οποία επιβεβαιώθηκε το αποτέλεσμα της μερικής βιοψίας.
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ΕΑ48
Τίτλος: ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΤΙΔΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ, ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΞΗΡΟΣΤΟΜΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΕΦΑ-
ΛΗΣ - ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ομιλητής: ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΗ

Συγγραφείς: ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΗ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ-ΓΑΛΙΤΗ, ΕΡΩΦΙΛΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΒΟΥΡΛΗ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΡΔΑΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Η βλεννογονίτιδα του στόματος, ο πόνος και η ξηροστομία είναι σοβαρές επιπλοκές με επι-
πτώσεις στο θεραπευτικό αποτέλεσμα και την ποιότητα ζωής.

Σκοπός: Η παρουσίαση της επίπτωσης και της βαρύτητας της βλεννογονίτιδας, του πόνου και της 
ξηροστομίας σε ασθενείς με καρκίνο κεφαλής-τραχήλου κατά την ακτινοθεραπεία.

Μέθοδος - Υλικά: Συμπεριελήφθησαν 135 (από 476) ασθενείς οι οποίοι εξετάστηκαν τουλάχιστον 3 φορές 
κατά τη θεραπεία τους, κατά τα έτη 2008-2013, (Μ.Ο. ηλικίας 63.2 έτη). Σύγχρονη χημειοθεραπεία έλαβαν 
85 (64.5%) ασθενείς. Σε ριζική ακτινοθεραπεία υπεβλήθησαν 59 (43.7%). Η μέση δόση ακτινοβολίας 
(στοιχεία από 53 ασθενείς) ήταν 61.9 Gray. Η βλεννογονίτιδα καταγράφηκε σύμφωνα με τα κριτήρια της 
EORTC/RTOG. Ο πόνος και η ξηροστομία αξιολογήθηκαν με λεκτική αναλογική κλίμακα 0-10. Καταγράφηκε 
επίσης η συστηματική χρήση αντιμυκητιακής και αντιικής αγωγής.

Αποτελέσματα: Η ακτινοθεραπεία ολοκληρώθηκε χωρίς διακοπή σε 100 (74.1%) ασθενείς. Η επίπτωση 
σοβαρού βαθμού βλεννογονίτιδας, πόνου και ξηροστομίας κατά τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας ήταν 
54.1%, 48.9% και 48.1% αντίστοιχα ενώ στο τέλος της ακτινοθεραπείας μειώθηκαν σε 31.1%, 24.4% και 
30.4% αντίστοιχα (p<0.001). Αντιμυκητιακή αγωγή χορηγήθηκε σε 109 (80.7%) ασθενείς και αντιική σε 
67 (49.6%). Στατιστικά σημαντική συσχέτιση διαπιστώθηκε ανάμεσα στη χρήση αντιμυκητιακής αγωγής 
και την μείωση της βαρύτητας της βλεννογονίτιδας, του πόνου και της ξηροστομίας (p≤0.007), όπως και 
ανάμεσα στην αντιική αγωγή και την μείωση της βλεννογονίτιδας και του πόνου (p≤0.001).

Συμπεράσματα: Η στατιστικά σημαντική ελάττωση της βαρύτητας της βλεννογονίτιδας και του πόνου 
στο τέλος της ακτινοθεραπείας συσχετίσθηκε με τη χρήση αντιμυκητιακής και αντιικής αγωγής, ενώ η 
ελάττωση της βαρύτητας της ξηροστομίας συσχετίσθηκε μόνο με τη χρήση αντιμυκητιακής αγωγής.

ΕΑ49
Τίτλος: ΟΔΟΝΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙ-
ΣΤΑΤΙΚΩΝ

Ομιλητής: ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΩΤΗΡΗ

Συγγραφείς: ΣΩΤΗΡΗ ΒΕΝΕΤΙΑ1, ΒΟΥΡΤΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ2, ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ1, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡ-
ΓΟΣ2, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ1

1. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
2. ΙΔΙΩΤΗΣ

Περίληψη

Εισαγωγή: Η γενική αναισθησία στη οδοντιατρική πράξη θεωρείται απαραίτητη σε άτομα με σοβαρά 
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προβλήματα όπως νοητικά και ψυχολογικά, αυξημένο stress, φυσική αναπηρία, αλλεργία, η μη ανταπόκριση 
στα τοπικά αναισθητικά, ανάγκη εκτεταμένης επέμβασης στο στόμα, καθώς και σε άτομα με αυξημένα 
αντανακλαστικά εμέτου. Η προετοιμασία των ασθενών περιλαμβάνει: κλινική οδοντιατρική εξέταση, 
πανοραμική ακτινογραφία, καθώς και ιατρικό ιστορικό: ακτινογραφία θώρακος, ηλεκτροκαρδιογράφημα, 
καρδιολογική εξέταση, αιματολογικός και βιοχημικός έλεγχος Η αντιμετώπιση των ασθενών αυτών με 
γενική αναισθησία γίνεται σε νοσοκομειακό περιβάλλον και ο οδοντίατρος έχει την ευθύνη να ενημερώσει 
τους γονείς για το σχέδιο θεραπείας, για την ψυχολογική προετοιμασία των ασθενών όπως και για τους 
κινδύνους από τη γενική αναισθησία.

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να περιγραφεί ο προγραμματισμός για την αντιμετώπιση 
των ασθενών με γενική αναισθησία, η αναφορά, σε ποιους και ποτέ γίνεται όπως και η παρουσίαση 
περιστατικών οδοντοθεραπείας με γενική αναισθησία.

Υλικά και Μέθοδος: Η εργασία έγινε σε ασθενείς του οδοντιατρικού τμήματος του Γ.Ν.Ν.Π.

 

ΕΑ50
Τίτλος: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΑΧΥΓΥΡΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙ-
ΠΤΩΣΕΩΝ

Ομιλητής: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Συγγραφείς: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ1, ΦΛΩΡΑ ΖΕΡΒΟΥ-ΒΑΛΒΗ1, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ2, 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ3, ΑΝΝΑ ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΚΗ4

1. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΕΑ Γ.Ν. “ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ”
2. ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΒΟΥΛΑΣ (ΠΑΑΠΑΒ)
4. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν. “ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ”

Περίληψη

Εισαγωγή: Η παχυγυρία αφορά σε έκτοπη και διογκωμένη φαιά ουσία του εγκεφάλου και αποτελεί σπάνιο 
νόσημα με ποικίλες εκδηλώσεις.

Σκοπός: Η παρουσίαση της οδοντιατρικής αντιμετώπισης δύο αρρένων αδελφών με παχυγυρία εγκεφάλου.

Παρουσίαση Περιπτώσεων: Στην Ειδική Οδοντιατρική Μονάδα ΑμεΑ Γενικού Νοσοκομείου προσήλθαν 
για οδοντιατρική θεραπεία δύο άρρενες αδελφοί 28 και 25 ετών. Παρουσίαζαν ψυχοκινητική και νοητική 
υστέρηση και πολύ συχνές επιληπτικές κρίσεις παρά τη φαρμακευτική αγωγή, την εμφύτευση διεγέρτη 
του πνευμονογαστρικού νεύρου και την κετογενή δίαιτα. Ο ένας είχε επιπλέον υποθυρεοειδισμό 
και υπονατριαιμία. Η παχυγυρία είχε τεκμηριωθεί με μαγνητικές τομογραφίες του εγκεφάλου τα δε 
ΗΕΓ παρουσίαζαν ανώμαλη ηλεκτρική δραστηριότητα. Το οικογενειακό ιστορικό ήταν ελεύθερο. Ο 
καρυοτυπικός έλεγχος δεν είχε δείξει ανωμαλίες. Λόγω της πτωχής συνεργασίας εξαιτίας της βαρειάς 
νοητικής υστέρησης και των συχνών επιληπτικών κρίσεων αποφασίσθηκε η αντιμετώπιση να γίνει υπό 
γενική αναισθησία (Γ.Α.). Αν και ο μεγαλύτερος σε ηλικία αδελφός δεχόταν οδοντοθεραπεία για τρίτη φορά 
με Γ.Α. χρειαζόταν πληθώρα οδοντιατρικών πράξεων. Υπερπλασίες ούλων παρουσίαζαν και οι δύο λόγω 
της αντιεπιληπτικής αγωγής και της πτωχής στοματικής υγιεινής. Η Γ.Α. χορηγήθηκε με πολλές επιπλέον 
προφυλάξεις ιδιαίτερα για την πρόληψη επιληπτικών κρίσεων ή status epilepticus. Λόγω της λήψης 
των ενδεδειγμένων μέτρων δεν παρουσιάσθηκαν επιπλοκές διεγχειρητικά ή μετεγχειρητικά. Εδόθησαν 
οδηγίες πρόληψης και συνεστήθη τακτικός επανέλεγχος.

Συμπεράσματα: Η καλή στοματική υγιεινή και οι συχνοί επανέλεγχοι βοηθούν στην αποτροπή εγκατά-
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στασης οδοντικών νόσων, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για τόσο βεβαρημένους ασθενείς των οποίων η 
αντιμετώπιση υπό Γ.Α. ενέχει επιπλέον κινδύνους και επιβάλλει τη λήψη ιδιαίτερων μέτρων.

 

ΕΑ51
Τίτλος: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Ομιλητής: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΟΥΡΤΣΗ

Συγγραφείς: ΒΟΥΡΤΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ1, ΣΩΤΗΡΗ ΒΕΝΕΤΙΑ2, ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ2, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ1, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ2

1. ΙΔΙΩΤΗΣ
2. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

Περίληψη

Εισαγωγή: Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί ένα σύνδρομο με κύρια κλινική εκδήλωση την αύξηση 
των επιπέδων της γλυκόζης του ορού του αίματος των ασθενών που πάσχουν από την νόσο. Για τον 
κλινικό οδοντίατρο ο εντοπισμός των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη βοήθα στην πρόληψη σοβαρών 
διαταραχών στην επουλωτική διαδικασία των τραυμάτων, καθώς και στην αποφυγή πρόκλησης 
μετεγχειρητικών λοιμώξεων σε ασθενείς με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη.

Σκοπός: Ο σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση αντιμετώπισης οδοντιατρικών περιστατικών σακχαρο-
διαβητικών ατόμων σε Γενικό Νοσοκομείο, η ανάδειξη της σημασίας διάγνωσης και αντιμετώπισης του 
σακχαρώδη διαβήτη σε ασθενείς με οδοντιατρικά προβλήματα πριν από κάθε χειρουργική επέμβαση 
στην στοματική κοιλότητα, καθώς και η παρουσίαση προτάσεων αποφυγής των επιπλοκών που μπορεί να 
εμφανίσει ο διαβητικός ασθενής, οι οποίες ενδεχομένως θα τον οδηγήσουν στο Νοσοκομείο.

Υλικά και Μέθοδος: Η εργασία έγινε σε ασθενείς, οδοντιατρικού τμήματος Γενικού Νοσοκομείου, οι οποίοι 
πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη και απαιτείται οδοντιατρική χειρουργική παρέμβαση.
Συμπέρασμα: Η επούλωση των χειρουργικών τραυμάτων των σακχαροδιαβητικών ασθενών παρουσιάζεται 
διαταραγμένη και παρατεταμένη χρονικά συγκριτικά με τους υγιείς ασθενείς. Για την πρόληψη ασθενών 
με σακχαρώδη διαβήτη κατά την διάρκεια χειρουργικής επέμβασης είναι απαραίτητη η αυστηρή τήρηση 
των βασικών αρχών της χειρουργικής όπως η σχολαστική ασηψία και αιμόσταση, και κυρίως ο σεβασμός 
των μαλακών και σκληρών ιστών κατά τους διάφορους εγχειρητικούς χειρισμούς. Η μικρότερη δυνατή 
διάρκεια της επέμβασης ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες ομαλής επούλωσης, μειώνοντας τον κίνδυνο 
μετεγχειρητικής λοίμωξης. Τέλος σημαντική θα ήταν η πρόληψη μιας ενδεχόμενης λοίμωξης με τη βοήθεια 
χημειοπροφύλαξης, καθώς και η αντιμετώπιση αυτών των ασθενών σε περιβάλλον νοσοκομείου.

ΕΑ52
Τίτλος: ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΗΨΙΑ

Ομιλητής: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Συγγραφείς: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ1, ΦΛΩΡΑ ΖΕΡΒΟΥ-ΒΑΛΒΗ2, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ2, ΝΕΚΤΑ-
ΡΙΟΣ ΚΟΡΡΕΣ3

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΒΟΥΛΑΣ (ΠΑΑΠΑΒ)
2. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΕΑ Γ.Ν. “ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ”
3. Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
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Περίληψη

Εισαγωγή: Η οδοντοστοματολογική κατάσταση των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) συχνά είναι πολύ επιβα-
ρυμένη με δυσμενή επίδραση στην γενική υγεία.

Σκοπός: Η αξιολόγηση της οδοντοστοματολογικής κατάστασης ασθενών με επιληψία που διαβιούν σε 
Κέντρο Αποκατάστασης με στόχο τη βελτίωσή της.

Μέθοδος - Υλικά: Μελέτη και κριτική αξιολόγηση των αρχείων του Κέντρου της δεκαετίας 2004-2014, 
που συντάχθηκαν από τον ίδιο οδοντίατρο. Καταγράφηκαν τα χαρακτηριστικά της επιληψίας και της 
οδοντοστοματολογικής κατάστασης κάθε περιθαλπόμενου.

Αποτελέσματα: Συμπεριελήφθησαν 42 ασθενείς με επιληψία, 59,52% άνδρες και 40,48% γυναίκες, ηλικίας 
3-48 ετών (μ.ό. ηλικίας 15,64 έτη). Παρουσίαζαν όλοι νοητική υστέρηση διαφόρου βαθμού, συνοδευόμενη 
από ποικίλα άλλα προβλήματα. Η συχνότητα των επιληπτικών κρίσεων ήταν περίπου μία φορά τον χρόνο 
στο 66,67% των ασθενών, μία φορά τον μήνα στο 21,43% και ενδιάμεση στο 11,90%. Μονοθεραπεία για 
την επιληψία ελάμβανε το 76,19% ενώ πολυθεραπεία το 23,81%. Άλλα φάρμακα χορηγούνταν στο 54,76%. 
Καλή κατάσταση του περιοδοντίου εμφάνιζε το 26,19%, μέτριας βαρύτητας περιοδοντική νόσο το 50% και 
σοβαρή το 23,81%. Τερηδόνα παρατηρήθηκε στο 64,29% και ελλείποντες οδόντες λόγω εξαγωγών στο 
38,10%. Τραυματισμό προσθίων είχε το 23,81%. Οδοντιατρική θεραπευτική αντιμετώπιση έγινε με τοπική 
αναισθησία στο 83,33% ενώ με γενική αναισθησία στο 16,67%, η οποία έλαβε χώρα κυρίως στην Ειδική 
Μονάδα ΑμεΑ του Νοσοκομείου της περιοχής. Οι ασθενείς επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα 
(ανά τρίμηνο) και λαμβάνεται μέριμνα για την τήρηση καλής στοματικής υγιεινής.

Συμπεράσματα: Οι επιληπτικοί ασθενείς που διαβιούν σε Κέντρο Αποκατάστασης εμφανίζουν επιβαρυμένη 
οδοντοστοματολογική κατάσταση. Η δυνατότητα των τακτών επανεξετάσεων αυτών των ασθενών 
συμβάλλει στην πρόληψη, στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση.

 

ΕΑ53
Τίτλος: ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ομιλητής: ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΑΝΟΥΔΟΣ

Συγγραφείς: ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΑΝΟΥΔΟΣ

ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝΕΡ. ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑ

Περίληψη
Ο στόχος της εργασίας είναι να αναλύσει τις αρχές λειτουργίας μια σειράς νέων τεχνικών ορθοδοντικής 
θεραπείας και να αναδείξει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Υλικά και Μέθοδος: Οι τεχνικές που αναλύονται είναι η χρήση των αυτόδετων μηχανισμών γενικά και 
ακόμη οι τεχνικές 6 Month Smiles, Fast Braces, Acceldent, Light Accelerated Orthodontics και Wilcodon-
tics. Η ανάλυση των τεχνικών θα γίνει με βάση τις δυνάμεις που αναπτύσσονται κατά την μηχανοθεραπεία, 
με παρουσίαση περιστατικών καθώς και με την συνολική επίδραση στο φατνιακό οστό και τους 
παρακείμενους ιστούς.

Αποτελέσματα: Η ανάλυση των τεχνικών καθώς και η δημοσιευμένη τεκμηρίωση δείχνουν ότι οι 
αυτόδετων μηχανισμοί και η τεχνική Wilco επιτυγχάνουν να επιταχύνουν είτε συνολικά την ορθοδοντική 
θεραπεία είτε συγκεκριμένα στάδια αυτής.

Συμπεράσματα: Παρόλο που νέες μέθοδοι εμφανίζονται συνέχεια, η επιτάχυνση της ορθοδοντικής 
θεραπείας μέχρι στιγμής έχει αποδειχθεί μόνο στις τεχνικές οπού μειώνεται η τριβή ολίσθησης των 
μηχανισμών ή σε αυτές που μέσω σκόπιμου τραυματισμού επηρεάζεται ο μεταβολισμός του οστού.
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ΕΑ54
Τίτλος: ΙΧΝΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ

Ομιλητής: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Συγγραφείς: ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Περίληψη

Εισαγωγή: Η αναγκαία και ικανή συνθήκη να ανταποκριθεί ο σύγχρονος Ορθοδοντικός σε όλο το φάσμα 
του γνωστικού του αντικειμένου διαμορφώνεται από τρεις παραμέτρους, ήτοι την βασική και μεταπτυχιακή 
Οδοντιατρική εκπαίδευση, την συνεχή δια βίου επιμόρφωση, και την αφομοίωση των διαρκώς 
εξελισσομένων διαγνωστικών και τεχνολογικών εξελίξεων. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε έκπτωση από 
τις παραπάνω παραμέτρους ενδέχεται να οδηγήσει σε σχέδιο θεραπείας που να μην ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες του ασθενή και να οδηγήσει σε μη ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Σκοπός: Η ανάδειξη, ταξινόμηση και περιγραφή των παραγόντων που είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε 
πλημμελή διάγνωση ή/και ατελή θεραπεία, μεγάλου βαθμού δυσκολίας οδοντογναθικών ανωμαλιών 
συγκλείσεως.

Υλικά & Μέθοδος: Κλινικά περιστατικά με ατελή θεραπευτικά αποτελέσματα λόγω λαθών ή παραλήψεων 
αντιπροσωπευτικά για κάθε αιτία που τα προκάλεσε αποτελούν το υλικό αυτής της μελέτης.

Αποτελέσματα: Οι παράγοντες που δύνανται να οδηγήσουν σε λάθος διάγνωση ή/και εκτέλεση του 
θεράποντος οδοντιάτρου στην Ορθοδοντική αφορούν την έλλειψη εμπειρίας τόσο στις αρχές εμβιο-
μηχανικής όσο και της συμπεριφοράς των υλικών, την έλλειψη ορθής διαγνωστικής μεθοδολογίας και την 
αδυναμία εξατομίκευσης των θεωρητικών γνώσεων και πρακτικής εφαρμογής τους. 

Συμπεράσματα: Οι θεωρητικές γνώσεις που άπτονται τόσο του αντικειμένου της Ορθοδοντικής δεν 
είναι αρκετές από μόνες στους για τη χάραξη και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου θεραπείας 
σε μέτριου ή μεγάλου βαθμού δυσκολίας περιστατικών. Απαιτείται η κλινική εμπειρία του θεράποντος, 
που θα προέλθει από την αντιμετώπιση “αντιπροσωπευτικών περιπτώσεων” με ελεγχόμενες συνθήκες 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Παράλληλα, απαιτείται ορθή μεθοδολογία και τήρηση των θεραπευτικών 
πρωτοκόλλων ή πολλάκις εξατομίκευσή τους προκειμένου να εξαλειφθούν ιατρογενείς ή συχνά μη 
αναστρέψιμες βλάβες στον ασθενή.

 

ΕΑ55
Τίτλος: Η ΑΥΤΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 - 2015: Η ΕΠΙ-
ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Ομιλητής: ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΒΗ

Συγγραφείς: ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΒΗ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Περίληψη
Η διεθνής έρευνα για τις οικονομικές κρίσεις και την υγεία δεν καταλήγει σε σταθερά αποτελέσματα. Η 
εργασία διερευνά την επίδραση της οικονομικής κρίσης στην αυτοαναφερόμενη στοματική υγεία ενηλίκων 
στην Ελλάδα. Αντλήθηκαν στοιχεία από 3 εθνικές συγχρονικές μελέτες για την υγεία και τη χρησιμοποίηση 
υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα που διεξήχθησαν το 2006, 2011 και 2015 από την Εθνική Σχολή Δημόσιας 
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Υγείας. Το δείγμα 4.003, 6.569, και 2.012 ατόμων 18+ ετών αντίστοιχα, επελέγη με στρωματοποίηση κατά 
φύλο, ηλικία και γεωγραφική περιοχή. Η αυτοαναφερόμενη στοματική υγεία μετρήθηκε ως 1=πολύ κακή 
έως 5=πολύ καλή και η ανάλυση έγινε με λογιστική παλινδρόμηση. Η συχνότητα της υπολειπόμενης του 
επιθυμητού αυτοαναφερόμενης στοματικής υγείας (δηλ. η μέτρια έως πολύ κακή) ήταν 37,0%, 35,6% 
και 36,2% (p>0,05) στις 3 μελέτες αντίστοιχα, και σχετιζόταν θετικά με την ηλικία (OR: 1,027, 95% C.I.: 
1,018 – 1,037), το κάπνισμα (OR: 1,422, 95% C.I.: 1,297 - 1,559), το Δείκτη Μάζας Σώματος (OR: 1,027, 
95% C.I.: 1,022 – 1,031) και την αποφυγή χρησιμοποίησης υπηρεσιών υγείας λόγω κόστους παρόλη την 
ύπαρξη ανάγκης (OR: 1,676, 95% C.I.: 1,493 – 1,881), και αρνητικά με την εκπαίδευση (OR: 0,805, 95% C.I.: 
0,768 – 0,845) και το εισόδημα (OR: 0,897, 95% C.I.: 0,865 - 0,929). H κακή & πολύ κακή μειώθηκε (p<0,01) 
και η μέτρια αυξήθηκε (p<0,05). Η οικονομική κρίση δεν βρέθηκε να επιδείνωσε την αυτοαναφερόμενη 
στοματική υγεία του Ελληνικού ενήλικα πληθυσμού. Καταγράφεται μείωση της κακής & πολύ κακής και 
αύξηση της μέτριας.

 

ΕΑ56
Τίτλος: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 16 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ

Ομιλητής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΙΡΩΝΗ

Συγγραφείς: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ1, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΙΡΩΝΗ2, MICHAEL GORBONOS3, MARTIN SAND-
ER4

1. ΙΔΙΩΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ
2. ΙΔΙΩΤΗΣ OΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
3. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ HAIFA, ISRAEL
4. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ

Περίληψη
Η παρούσα μελέτη είχε σκοπό να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα διάφορων τύπων οδοντοβουρτσών, 
ως προς τη δυνατότητα πρόσβασης στα μεσοδόντια διαστήματα, σε σχέση με την ασκούμενη δύναμη 
και το παραγόμενο έργο κατά το βούρτσισμα των δοντιών. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν 16 
διαφορετικοί τύποι οδοντοβουρτσών, οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε ειδικό προσομοιωτή βουρτσίσματος 
όπου ένα σύστημα αισθητήρων κατέγραφε τις ασκούμενες δυνάμεις και ροπές στις παρειακές επιφάνειες 
των τεχνητών δοντιών που είχαν τοποθετηθεί στον προσομοιωτή. Έγινε εφαρμογή δύναμης 110γρ. σε 
όλες τις οδοντόβουρτσες και πρόσθετες δοκιμασίες με εφαρμογή δυνάμεων 200, 250 και 300γρ. σε 5 από 
τις οδοντόβουρτσες. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων έδειξαν ότι κατά την εφαρμογή δύναμης 110γρ., η 
μέγιστη τιμή της ασκούμενης δύναμης και το παραγόμενο έργο κατά τη διάρκεια του βουρτσίσματος, ήταν 
ικανοποιητικά υψηλά μόνο στις οδοντόβουρτσες με μαλακές τρίχες και ιδιαίτερα σε αυτές όπου οι θύσανοι 
των τριχών ήταν διευθετημένοι σε ανισόπεδα ύψη και είχαν διαφορετικό προσανατολισμό. Παρόμοια 
αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και σε οδοντόβουρτσες με σκληρές τρίχες για τιμές εφαρμοζόμενης 
δύναμης μεγαλύτερες από 110γρ. Συμπερασματικά, η επιλογή της κατάλληλης οδοντόβουρτσας 
πρέπει πάντοτε να γίνεται σύμφωνα με τις συνήθειες βουρτσίσματος του κάθε ατόμου και τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά της οδοντόβουρτσας και ειδικότερα σύμφωνα με την σκληρότητα των τριχών και τη 
διευθέτηση των θυσάνων. Τέλος, σε περιπτώσεις μη χρήσης μέσων μεσοδόντιου καθαρισμού, φαίνεται 
πως η χρήση οδοντόβουρτσας με μαλακές τρίχες, διευθετημένες σε ανισόπεδους θυσάνους εξυπηρετεί 
την πρόσβαση σε μεσοδόντιες περιοχές χωρίς να είναι απαραίτητη η εφαρμογή ισχυρών δυνάμεων στα 
δόντια.
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ΕΑ57
Τίτλος: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ MILLENIALS ΑΠΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. ΠΡΩΙΜΑ 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Ομιλητής: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ

Συγγραφείς: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΤΣΟΛΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΠΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΚΥΠΡΟΥ

Περίληψη

Εισαγωγή: Η ικανοποίηση των ασθενών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας αποτελεί ένα σημαντικό 
δείκτη για την αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και για την ενίσχυση της 
θεραπευτικής σχέσης μεταξύ γιατρού και ασθενή. Oι millenials (generation Y), δηλαδή οι γεννηθέντες 
χονδρικά μεταξύ 1980-2000, αποτελούν αντικείμενο μεγάλης έρευνας στο εξωτερικό, δεδομένου ότι 
αυτοί θα είναι οι καταναλωτές που θα χρησιμοποιήσουν οδοντιατρικές υπηρεσίες στο μέλλον και θα 
διαμορφώσουν παραμέτρους παροχής τέτοιων υπηρεσιών. Επομένως πρέπει να διερευνηθούν οι 
παράγοντες που συντελούν στην ικανοποίηση τους.

Σκοποί και Στόχοι της εργασίας: Η κατανόηση των παραγόντων και των κριτηρίων που συντελούν 
στην ικανοποίηση των Millenials από τις παρεχόμενες οδοντιατρικές υπηρεσίες, μέσω κατάλληλα 
διαμορφωμένου ερωτηματολογίου και η επεξεργασία των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου 
με τη μέθοδο πολυκριτήριας ανάλυσης MUSA (MUlticriteria Satisfaction Analysis) για να διαπιστωθεί η 
σημαντικότητα του κάθε υποκριτηρίου στη λήψη της απόφασης.

Υλικό και Μέθοδος: Διανεμήθηκε κατάλληλα διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο, με τη χρήση ηλεκτρονικής 
φόρμας, σύμφωνα με τις αρχές τις μεθόδου MUSA σε δείγμα 191 ατόμων. Η μέθοδος MUSA εφαρμόζεται 
με τη χρήση ομώνυμου λογισμικού μέτρησης και ανάλυσης της ικανοποίησης πελατών. Η ανάλυση 
βασίζεται σε ένα συλλογικό μοντέλο ανάλυσης προτιμήσεων (collective preference disaggregation mod-
el), υποθέτοντας ότι υπάρχει μια ιεραρχική δομή που διέπει τα κριτήρια ικανοποίησης.

Aποτελέσματα: Από τα πρώιμα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι οι millenials θεωρούν κριτήρια 
αυξημένης βαρύτητας το κόστος και την ποιότητα των υπηρεσιών, ενώ σημαντικά υποκριτήρια είναι 
μεταξύ άλλων η διαθεσιμότητα αλλά και η εμφάνιση του οδοντιάτρου, η σαφής επεξήγηση του σχεδίου 
θεραπείας και η ευκολία του τρόπου πληρωμής.

ΕΑ58
Τίτλος: Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΑΤΝΙΑΚΗΣ ΑΚΡΟΛΟ-
ΦΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Ομιλητής: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΚΟΥ

Συγγραφείς: ΒΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΚΟΚΛΑ ΕΥΘΑΛΕΙΑ, ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ, ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Περίληψη
Η εξαγωγή ενός δοντιού έχει σαν αποτέλεσμα την απορρόφηση της φατνιακής ακρολοφίας σε ύψος 
και εύρος, την απώλεια του αρχικού περιγράμματος της καθώς και τη συρρίκνωση των μαλακών 
ιστών. Η διατήρηση της φατνιακής ακρολοφίας αποσκοπεί στον περιορισμό της μετεξακτικής μείωσης 
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των διαστάσεών της και στην προαγωγή της οστικής αναγέννησης στο φατνίο. Για την πραγμάτωση 
αυτής της τεχνικής χρησιμοποιούνται κυρίως μοσχεύματα οστικής ή μη προέλευσης. Ασθενής 50 ετών 
προσήλθε στην Κλινική λόγω έντονης κακοσμίας για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Μετά από τη 
λήψη οπισθοφατνιακού ακτινογραφήματος εντοπίστηκε τερηδόνα κάτω από την μεταλλοκεραμική 
αποκατάσταση του #24, καθώς και ατελής κατά μήκος και πλάτος ενδοδοντική θεραπεία. Αποφασίστηκε 
η άμεση εξαγωγή του δοντιού λόγω γειτνίασης με οστοενσωματούμενο εμφύτευμα και η διατήρηση της 
ακρολοφίας του μετεξακτικού φατνίου για μελλοντική αποκατάσταση της περιοχής. Πραγματοποιήθηκε 
ατραυματική εξαγωγή, τοποθέτηση συνθετικού μοσχεύματος (MATRIBONE) που περιέχει κολλαγόνο, 
φωσφορικό ασβέστιο και νάτριο καθώς και υδροξυαπατίτη. Για τη διατήρηση της ακρολοφίας και 
συρραφή με απλές διακεκομμένες ραφές με ράμμα πολυαμιδίου διαμέτρου (5/0). Έγινε ξανά λήψη 
οπισθοφατνιακού ακτινογραφήματος για την επιβεβαίωση του αποτελέσματος. Η χρήση του μοσχεύματος 
MATRIBONE είχε ως αποτέλεσμα τη διατήρηση των διαστάσεων του φατνίου και των πέριξ μαλακών 
ιστών και τη οδηγώντας σε ένα αισθητικά αποδεκτό αποτέλεσμα δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα 
προσθετικής αποκατάστασης. Η διατήρηση της ακρολοφίας μετά από εξαγωγή δοντιού είναι ένας τρόπος 
να ενισχύσουμε τα οφέλη της χειρουργικής θεραπείας αποτρέποντας μελλοντικά κλινικά προβλήματα που 
μπορεί να προκύψουν. Η επιλογή του μοσχεύματος γίνεται με βάση τα οστικά τοιχώματα που υπάρχουν 
αλλά και την τεχνική που πρόκειται να εφαρμοστεί.

 

ΕΑ59
Τίτλος: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΝΖΥΜΟΥ Q10 ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

Ομιλητής: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΟΜΑΖΙΝΑΚΗ

Συγγραφείς: ΔΟΜΑΖΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΤΟΚΟΥ, ΦΟΥΡΜΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Περίληψη

Εισαγωγή: H περιοδοντική νόσος είναι μια φλεγμονώδης διαδικασία που προκύπτει από την αλληλεπίδραση 
της μικροβιακής προσβολής και της φλεγμονώδους απόκρισης του ξενιστή. Πληθώρα μορίων πιστεύεται 
πως συμβάλουν στην φλεγμονώδη απάντηση, όπως οι ελεύθερες ρίζες και οι δραστικές μορφές οξυγόνου. 
Η αντιοξειδωτική ικανότητα του συνενζύμου Q10 αποτέλεσε έναυσμα για την περαιτέρω διερεύνηση της 
πιθανής συμβολής του στην αντιμετώπιση της περιοδοντικής νόσου.

Σκοπός: Η διερεύνηση της παρουσίας του συνενζύμου Q10 στους περιοδοντικούς ιστούς, αλλά και η 
πιθανή συμβολή του στην θεραπευτική αντιμετώπιση της περιοδοντικής νόσου.

Μέθοδος: Παραθέτονται πληροφορίες από ερευνητικές και κλινικές μελέτες που επιχείρησαν να αναλύ-
σουν την πιθανή συσχέτιση της παρουσίας ή μη του συνενζύμου Q10 στους περιοδοντικούς ιστούς με 
την ύπαρξη φλεγμονής, αλλά και την αποτελεσματικότητα της τοπικής ή συστεμικής χορήγησης του στα 
πλαίσια της περιοδοντικής θεραπείας.

Αποτελέσματα: Βιοψίες περιοδοντικών ιστών αποκάλυψαν ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα του συνενζύμου 
Q10 σε ασθενείς με περιοδοντική νόσο, διαπίστωση η οποία ενισχύει την άποψη ότι συμπληρωματική 
χορήγηση του συνενζύμου Q10 θα μπορούσε να είναι σημαντική σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο 
εμφάνισης περιοδοντικής νόσου. Επιπρόσθετα, από κλινικές μελέτες προκύπτει, ότι τοπική ή συστεμική 
χορήγηση του συνενζύμου σε συνδυασμό με την εφαρμογή αποτρύγωσης ή/και ριζικής απόξεσης μπορεί 
να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της περιοδοντική νόσου.

Συμπεράσματα: Η αντιοξειδωτική ικανότητα του συνενζύμου Q10 αποτέλεσε έναυσμα για την περαιτέρω 
διερεύνηση της πιθανής δράσης και συμβολής του στην αντιμετώπιση της περιοδοντικής νόσου, συχνά σε 
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συνδυασμό με την εφαρμογή αποτρύγωσης και ριζικής απόξεσης. Παρ’ όλα αυτά, περαιτέρω μακροχρόνιες 
τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες είναι απαραίτητες, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η επίδραση αυτή.

 

ΕΑ60
Τίτλος: ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΝΗΜΑΤΟΣ ΑΠΩΘΗΣΗΣ ΟΥΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟ-
ΔΟΝΤΙΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ ΕΠΙ 4 ΜΗΝΕΣ

Ομιλητής: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΤΟΛΟΥ

Συγγραφείς: ΝΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ,ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Περίληψη

Εισαγωγή: Το περιοδοντικό απόστημα οφείλεται στην οδοντική μικροβιακή πλάκα. Στην αιτιοπαθογένεια 
του πιθανόν επιπρόσθετα να εμπλέκονται και άλλοι παράγοντες.

Σκοπός: Η παρουσίαση κλινικού περιστατικού περιοδοντικού αποστήματος και σημαντικής απώλειας 
οστού που προκλήθηκε από παραμονή νήματος απώθησης των ούλων στους περιοδοντικούς ιστούς επί 
μακρόν καθώς και η ανασκόπηση της αντίστοιχης βιβλιογραφίας.

Yλικά - Μέθοδος: Ασθενής 29 ετών προσήλθε στο ιατρείο επικαλούμενος πόνο και οίδημα στην περιοχή 
του αριστερού δευτέρου άνω προγομφίου (#25). Κατά τη λήψη του οδοντιατρικού ιστορικού, ο ασθενής 
ανέφερε ότι το δόντι #25 αντιμετωπίσθηκε με ενδοδοντική θεραπεία και έμφραξη προ 4 μηνών.

Aποτελέσματα: Με βάση την κλινική εξέταση το δόντι #25 παρουσίαζε περιοδοντικό απόστημα, αιμορ-
ραγία στην ανίχνευση, κλινική απώλεια πρόσφυσης και περιοδοντικό θύλακο. Ο ακτινολογικός έλεγχος 
έδειξε σημαντική απώλεια οστού, ενώ κλινική απώλεια πρόσφυσης δεν υπήρχε σε άλλες οδοντικές 
περιοχές. Ενδελεχής κλινική εξέταση αποκάλυψε την παρουσία νήματος απώθησης των ούλων στον 
θύλακο, το οποίο προφανώς παρέμεινε ενσφηνωμένο μετά από τις οδοντιατρικές εργασίες που είχαν 
πραγματοποιηθεί προ 4 μηνών και δεν είχε απομακρυνθεί.

Συμπεράσματα: Η παρούσα παρουσίαση περιγράφει την παθολογία που προκαλείται όταν ξένο σώμα, 
όπως το νήμα απώθησης των ούλων, παραμένει μέσα στους περιοδοντικούς ιστούς για μεγάλο χρονικό 
διάστημα και αναλύει την διαφορική διάγνωση σε παρόμοιες περιπτώσεις. Τονίζεται ιδιαίτερα η σημασία 
της πλήρους απομάκρυνσης του νήματος απώθησης των ούλων από την ουλοδοντική σχισμή αμέσως 
μετά την ολοκλήρωση της οδοντιατρικής εργασίας.

ΕΑ61
Τίτλος: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LASER ΧΑΜΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Ομιλητής: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΣΙΑΣ

Συγγραφείς: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΣΙΑΣ1, ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΟΓΚΟΣ2, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ3

1. ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ, ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜ. 251 ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
3. ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Ε.Κ.Π.Α.

Περίληψη

Εισαγωγή: Η Θεραπεία με Laser χαμηλής ισχύος (Low Level Laser Therapy ή LLLT) στηρίζεται στην ικανότητα 
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του φωτός να επιδρά φωτοδιεγερτικά σε ζωντανά κύτταρα, τροποποιώντας τη βιοχημική δραστηριότητά 
τους και κατ’ επέκταση την κυτταρική ομοιοστασία. Η μεταβολή της κυτταρικής συμπεριφοράς οδηγεί σε 
αύξηση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού, επιτάχυνση της επούλωσης και της ανάπλασης των ιστών και 
επιβράδυνση του φαινομένου της απόπτωσης. Επιπλέον, μέσω περίπλοκων βιοχημικών μηχανισμών, η 
LLLT προκαλεί αναλγησία και παρέχει αντιφλεγμονώδη δράση.

Σκοπός: Η εργασία αυτή αποσκοπεί, μέσα από παρουσιάσεις εργαστηριακών ευρημάτων, ιστολογικών 
εικόνων και κλινικών περιστατικών, στην ανάδειξη της θετικής επίδρασης της LLLT στην επούλωση των 
ιστών, στην άμβλυνση της οδοντινικής υπερευαισθησίας και στην ελάττωση του πόνου που προκαλείται 
από άφθες του στόματος.

Μέθοδος - Υλικά: Για την παρουσίαση της ευεργετικής επίδρασης της LLLT στην επούλωση των περιο-
δοντικών ιστών θα παρουσιαστούν πρωτότυπες εικόνες που υποστηρίζουν την επίδραση του Laser στον 
κυτταρικό πολλαπλασιασμό, τη διαφοροποίηση και την εν γένει κυτταρική δραστηριότητα διαφόρων 
τύπων κυττάρων των περιοδοντικών ιστών. Η επίδραση στην επούλωση θα υποστηριχθεί από κλινικές 
εικόνες περιστατικών όπου εφαρμόσθηκε LLLT ενώ η επίδραση στην οδοντινική υπερευαισθησία και η 
αναλγητική δράση σε άφθες θα υποστηριχθεί με τη χρήση οπτικών αναλογικών κλιμάκων.

Αποτελέσματα - Συμπεράσματα: Η Θεραπεία με Laser Χαμηλής Ισχύος φαίνεται ότι αποτελεί πολύτιμο 
βοήθημα για την προαγωγή της επούλωσης των περιοδοντικών ιστών, και στην αντιμετώπιση και έλεγχο 
του πόνου. Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω καλά σχεδιασμένες έρευνες, με τυποποιημένη και ενιαία 
μεθοδολογία για να αποσαφηνισθούν συγκεκριμένες δόσεις και συνθήκες ακτινοβόλησης.

 

ΕΑ62
Τίτλος: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΟ 21 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΤΟ 
ΣΥΝΔΡΟΜΟ PRADER-WILLI

Ομιλητής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΒΕΤΣΗ

Συγγραφείς: ΒΑΒΕΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ1, ΜΠΟΜΠΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ1, ΦΡΥΣΙΡΑ ΕΛΕΝΗ2

1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ
2. ΧΩΡΕΜΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ

Περίληψη
Το σύνδρομο Prader-Willi αφορά σε πολυσυστηματική διαταραχή που οφείλεται σε υποθαλαμική 
δυσλειτουργία και συνιστά τη συχνότερη γενετική αιτία παχυσαρκίας. Στη βιβλιογραφία ανευρίσκονται 
δύο αναφορές περιστατικών, 12χρονης και 20χρονου ατόμου με προκεχωρημένη περιοδοντίτιδα. Επίσης, 
έχουν καταγραφεί αριθμητικές ανωμαλίες των δοντιών, καθυστέρηση της ανατολής τους, η παρουσία 
πυκνού κολλώδους σάλιου και η ελαττωμένη ταχύτητα ροής του. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν 
να προσδιοριστούν οι περιοδοντικές εκδηλώσεις, καθώς και τα οδοντικά και σκελετικά ευρήματα σε 
άτομα με το σύνδρομο Prader-Willi. Εξετάστηκαν 21 άτομα (5-36 ετών) στη Μεταπτυχιακή Κλινική 
της Περιοδοντολογίας του ΕΚΠΑ. Πραγματοποιήθηκε καταγραφή περιοδοντικών δεικτών και λήψη 
περιοδοντογράμματος, καταγραφή των δεικτών dmft / DMFT, καθώς και οδοντικών και σκελετικών 
ευρημάτων. Μελετήθηκαν 20 περιοδοντοπαθογόνα και τερηδονογόνα βακτήρια της οδοντικής μικροβιακής 
πλάκας με την τεχνική checkerboard DNA-DNA hybridization. Εξετάστηκε, επιπλέον, η ταχύτητα ροής και η 
ρυθμιστική ικανότητα του σιέλου. Χρόνια περιοδοντίτιδα βραδείας εξέλιξης διαγνώσθηκε σε 5 από τους 
9 ενήλικες ασθενείς, στους οποίους και κυριαρχούσε ο Campylobacter rectus. Η μέση τιμή των δεικτών 
dmft/ DMFT ήταν 7,2. Σε 9 από τα 21 άτομα διαπιστώθηκε βρυγμός και οδοντικές αποτριβές δυσανάλογες 
προς την ηλικία τους. Σε στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τον πρότυπο πληθυσμό, 
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οι ασθενείς με Prader-Willi εμφάνιζαν ΙΙΙη σκελετική τάξη και ανοικτή δήξη. Η πλειοψηφία των ατόμων 
εμφάνιζαν παχύ κολλώδες σάλιο και μέση ρυθμιστική ικανότητα αυτού. Συμπερασματικά, τα σκελετικά 
προβλήματα ήταν συνήθη. Επιπλέον, με βάση τα παρόντα αποτελέσματα, στο Prader-Willi υπάρχουν 
ενδείξεις εμφάνισης περιοδοντίτιδας στους ενηλίκους. Ωστόσο, περαιτέρω έρευνα απαιτείται προκειμένου 
να αποσαφηνιστεί η δυνατότητα γενίκευσης των ανωτέρω ευρημάτων.

 

ΕΑ63
Τίτλος: ΚΕΡΑΤΙΝΟΠΟΙΗΜEΝΟΙ ΙΣΤΟI ΚΑΙ ΕΜΦΥΤΕYΜΑΤΑ

Ομιλητής: ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑÏΣΚΟΥ

Συγγραφείς: ΚΑΡΑÏΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΤΣΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΑΡΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 
ΤΣΑΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΕΚΠΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Ερωτήματα όπως κατά πόσο η παρουσία κερατινοποιημένων ιστών σχετίζεται με την υγεία 
των περιεμφυτευματικών ιστών και με τον κίνδυνο εμφάνισης υφίζησης έχουν απασχολήσει πολλούς 
κλινικούς, ενώ οι έως τώρα πραγματοποιηθείσες έρευνες έχουν αναφέρει αντιφατικά αποτελέσματα.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να πραγματοποιηθεί μια βιβλιογραφική έρευνα των 
υπαρχόντων δεδομένων με σκοπό να απαντηθούν ερωτήματα που έχουν τεθεί κατά καιρούς, καθώς 
και η επισήμανση σημείων με ιδιαίτερη σημασία μέσω της παρουσίασης κλινικών περιστατικών 
που αντιμετωπίστηκαν στη Μεταπτυχιακή Κλινική Περιοδοντολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μέθοδος και Υλικά: Πραγματοποιήθηκε επιλογή και ανάλυση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά με 
το κατά πόσο η απουσία κερατινοποιημένων ιστών εμποδίζει την εφαρμογή αποτελεσματικής στοματικής 
υγιεινής, με το εάν επηρεάζεται η υγεία των περιεμφυτευματικών ιστών, αν αυξάνεται ο κίνδυνος 
εμφάνισης υφίζησης και αν εμπλέκονται στη φάση αναδιαμόρφωσης του οστού (bone remodelling). Τα 
κλινικά περιστατικά που θα παρουσιαστούν προς υποστήριξη των ερευνητικών δεδομένων αφορούν 
τεχνικές αύξησης κερατινοποιημένων ιστών σε διάφορους χρόνους, όπως πριν την τοποθέτηση των 
εμφυτευμάτων, κατά την τοποθέτηση τους, στο στάδιο οστεοενσωμάτωσης αλλά και επί παρουσίας της 
τελικής προσθετικής αποκατάστασης.

Αποτελέσματα: Από την αξιολόγηση των πραγματοποιηθεισών ερευνών προκύπτουν αντικρουόμενα 
αποτελέσματα.

Συμπεράσματα: Φαίνεται όμως ότι αν και η παρουσία κερατινοποιημένων ιστών δεν είναι απαραίτητη για 
την υγεία, η απουσία τους ενδεχομένως να δυσχεραίνει τη δυνατότητα διατήρησής της, ενώ η παρουσία 
επαρκούς πάχους και εύρους κερατινοποιημένων ιστών φαίνεται να μειώνει τον κίνδυνο ακρορριζικής 
μετατόπισης της παρυφής των ούλων. Το γεγονός αυτό καθιστά την ύπαρξη κερατινοποιημένων περιεμ-
φυτευματικών ιστών αν όχι επιβεβλημένη, τουλάχιστον επιθυμητή συνθήκη.

 

ΕΑ64
Τίτλος: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΕΡΑΤΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ: ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ 
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

Ομιλητής: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΤΟΚΟΥ
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Συγγραφείς: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΤΟΚΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΑΜΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΡΟΥΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΒΡΟΤΣΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Περίληψη

Εισαγωγή: Για πολλά χρόνια, η ύπαρξη “επαρκούς” ζώνης κερατινοποιημένων ούλων θεωρούνταν 
ιδιαίτερης σημασίας για τη διατήρηση της περιοδοντικής υγείας και του επιπέδου της συνδετικογενούς 
πρόσφυσης. Νεότερες μελέτες αμφισβήτησαν αυτή την άποψη, καταγράφοντας σταθερότητα των 
περιοδοντικών ιστών σε περιπτώσεις ικανοποιητικού ελέγχου της οδοντικής πλάκας.

Σκοπός: Η περιγραφή της εξελικτικής πορείας των γνώσεων σχετικά με τη σημασία των κερατινοποιημένων 
ιστών, διαδρομή που οδήγησε στις σημερινές επικρατούσες απόψεις, έτσι όπως αυτές έχουν αναθεωρηθεί 
και διαφοροποιηθεί.

Μέθοδος: Παραθέτονται πληροφορίες από κλασσικά συγγράμματα, ερευνητικές αλλά και κλινικές 
μελέτες που αφορούν στην καταγραφή της αντίληψης σχετικά με τη σημασία των κερατινοποιημένων 
ιστών, ενώ παρουσιάζονται και κλινικά περιστατικά που αφορούν σε χειρουργικές τεχνικές αντιμετώπισης 
ελλειμμάτων κερατινοποιημένων ιστών.

Αποτελέσματα: Στα μέσα της δεκαετίας του ’30, η μικρού εύρους ζώνη προσπεφυκότων ούλων εκτιμήθηκε 
ως ένας σημαντικός επιβαρυντικός παράγοντας για την περιοδοντική υγεία. Για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος, σχεδιάστηκαν διάφορες χειρουργικές τεχνικές, ενώ στα μέσα της δεκαετίας του ‘50 
υιοθετήθηκε η ιδέα της “μεταφύτευσης ούλων” από παρακείμενη περιοχή ή την υπερώα. H αμφισβήτηση 
της συγκεκριμένης άποψης από μεταγενέστερους κλινικούς συνέβαλε καθοριστικά στην εκ νέου 
διαμόρφωση και εξέλιξη των εφαρμοζόμενων χειρουργικών τεχνικών.

Συμπεράσματα: Εκτιμώντας συνολικά τα δεδομένα των τελευταίων δεκαετιών του 20ου αιώνα, μπορεί 
να λεχθεί ότι παρατηρήθηκε μια ραγδαία εξέλιξη στην αντίληψη της σημασίας των κερατινοποιημένων 
ιστών. Η ενασχόληση πλήθους ερευνητών με τις δυνατότητες της περιοδοντικής θεραπείας και η 
πληρέστερη κατανόηση της βιολογίας των περιοδοντικών ιστών, οδήγησε σταδιακά στην εξέλιξη νέων 
χειρουργικών τεχνικών, ενώ αντικείμενο αντιπαράθεσης σήμερα παραμένει η σημασία των διαστάσεων 
των κερατινοποιημένων ιστών σε εμφυτεύματα.

 

ΕΑ65
Τίτλος: Η ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΟΥΛΙΚΩΝ ΥΦΙΖΗΣΕΩΝ

Ομιλητής: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

Συγγραφείς: ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΚΟΚΚΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Περίληψη
Η υφίζηση των ούλων ανήκει στα ουλοβλενογόνια προβλήματα του περιοδοντίου και χαρακτηρίζεται 
από έκθεση της ριζικής επιφάνειας στο στοματικό περιβάλλον. Υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις για την 
αντιμετώπιση των υφιζήσεων. Η ταξινόμηση κατά Miller είναι η ευρύτερα χρησιμοποιούμενη στην κλινική 
πράξη ενώ για την κάλυψη των απογυμνωμένων ριζών έχουν προταθεί διάφορες χειρουργικές τεχνικές 
[πλάγια και μυλικά μετατοπιζόμενος κρημνός, ελεύθερο ουλικό μόσχευμα (ΕΟΜ), υποεπιθηλιακό μόσχευμα 
συνδετικού ιστού (ΥΜΣΙ), κατευθυνόμενη ιστική ανάπλαση], οι οποίες συνδυάζονται με διάφορα βιοϋλικα 
για καλύτερα αποτελέσματα. Σκοπός της ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση των διαφόρων χειρουργικών 



47ΜΕΓΑΡΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

προσεγγίσεων και υλικών που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των υφιζήσεων, καθώς και η αναφορά 
περιστατικών όπου πραγματοποιήθηκε κάλυψη εκτεθειμένων ριζών με χρήση διαφορετικών χειρουργικών 
μεθόδων σε κάθε περίπτωση. Πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική αναζήτηση της βιβλιογραφίας με λέξεις 
κλειδιά: αντιμετώπιση ουλικών υφιζήσεων. Στα περιστατικά που θα παρουσιαστούν πραγματοποιήθηκε 
κάλυψη ρίζας 1) σε μεμονωμένη υφίζηση #12 με χρήση ΕΟΜ, 2) πολλαπλών υφιζήσεων #21-23 με χρήση 
ΥΜΣΙ και κρημνού μερικού πάχους, 3) πολλαπλών υφιζήσεων #42-44 με ΥΜΣΙ και χρήση της τεχνικής 
“tunnel”. Η επίτευξη κάλυψης της ρίζας καθορίζεται από την κατηγορία που ανήκει η υφίζηση (πλήρης 
κάλυψη κατηγορία Ι, ΙΙ, μερική κάλυψη κατηγορία ΙΙΙ), καθώς επίσης και από την άρση των αιτιολογικών 
παραγόντων. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προηγείται αποκατάσταση περιοδοντικής υγείας. Οι διάφορες 
τεχνικές που εφαρμόζονται έχουν ενδείξεις-αντενδείξεις, πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα που θα πρέπει 
να συνυπολογίζονται στη λήψη απόφασης. Η αντιμετώπιση ουλικών υφιζήσεων με χρήση των διαφόρων 
χειρουργικών τεχνικών πραγματοποιείται αποτελεσματικά χωρίς κλινικά και στατιστικά σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των διαφόρων τεχνικών. Σημαντικοί παράγοντες επιτυχίας αποτελούν αφενός η σωστή 
επιλογή περιστατικού και τεχνικής και αφετέρου η εμπειρία του επεμβαίνοντος.

 

ΕΑ66
Τίτλος: AΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΑΝΩΝ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
LASER

Ομιλητής: ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

Συγγραφείς: ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΟΓΚΟΣ1, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ2, ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΡΟΥΣΗΣ2

1. 251 ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ
2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Η αισθητική του χαμόγελου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το χρώμα τόσο των δοντιών όσο 
και των μαλακών ιστών του στόματος. Η μελάγχρωση των ούλων και του βλεννογόνου για γενετικούς ή 
περιβαλλοντικούς λόγους (κάπνισμα) συχνά αποτελεί αντιαισθητικό πρόβλημα.

Σκοπός: Η παρουσίαση νέων τεχνικών με τη χρήση laser (Nd:YAG και Diodes), για την αφαίρεση των 
μελανών χρωστικών των ούλων και του βλεννογόνου.

Μέθοδος/Υλικά: Αναλυτική, κατά στάδιο, περιγραφή της τεχνικής μέσω της παρουσίασης κλινικών 
περιστατικών αντιμετώπισης μελάγχρωσης των ούλων και του βλεννογόνου του στόματος, με τη χρήση 
laser. Αναφορά πλεονεκτημάτων σε σχέση με τις κλασικές τεχνικές (aerotor και φρέζα αδάμαντος, 
χειρουργική αφαίρεση με νυστέρι).

Αποτελέσματα: Η εφαρμοσθείσα τεχνική, στα περιστατικά που περιγράφησαν, οδήγησε σε πλήρη 
αντιμετώπιση της μελάγχρωσης των ούλων και του βλεννογόνου, με ελάχιστη δυσανεξία των ασθενών.

Συμπεράσματα: Η αφαίρεση των μελανών χρωστικών των ούλων και του βλεννογόνου με τη χρήση laser 
αποτελεί μια ασφαλή, γρήγορη, αποτελεσματική, αναίμακτη και σχεδόν ανώδυνη μέθοδο.

 

ΕΑ67
Τίτλος: ΚΑΛΥΨΗ ΡΙΖΑΣ ΕΠΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΧΑΛΙΝΟΥ

Ομιλητής: ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Συγγραφείς: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΛΙΑΣ, ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Περίληψη

Εισαγωγή: Υφίζηση των ούλων ορίζεται η ακρορριζική υποχώρηση της παρυφής των ελεύθερων ούλων 
από την αδαμαντινο-οστεϊνική ένωση, με αποτέλεσμα την έκθεση τμήματος της ρίζας στο στοματικό 
περιβάλλον. Κύριες ενδείξεις αντιμετώπισης της αποτελούν η πρόληψη εξέλιξης της, αισθητικοί λόγοι, 
η αντιμετώπιση της συνυπάρχουσας υπερευαισθησίας και η απόδοση της μορφολογίας του ουλικού 
περιγράμματος με σκοπό την αποτελεσματική άσκηση στοματικής υγιεινής. Ποικίλες χειρουργικές τεχνικές 
έχουν προταθεί για την αντιμετώπιση των υφιζήσεων, αρκετές από τις οποίες περιλαμβάνουν και χρήση 
αυτογενών μοσχευμάτων μαλακών ιστών.

Σκοπός: Η παρουσίαση της τεχνικής εφαρμογής μοσχεύματος συνδετικού ιστού σε συνδυασμό με μυλικά 
μετατοπιζόμενο κρημνό, με στόχο να επιτευχθεί κάλυψη της απογυμνωμένης επιφάνειας της ρίζας, προς 
αντιμετώπιση του αισθητικού προβλήματος. Η τεχνική πραγματοποιήθηκε χωρίς την εκτομή χαλινών σε 
ασθενή που προσήλθε για θεραπεία στη Μεταπτυχιακή Κλινική Περιοδοντολογίας της Οδοντιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μέθοδος και Υλικά: Σε ασθενή με υφίζηση ΙΙης κατηγορίας κατά Miller στο δόντι #31, μετά από την 
ολοκλήρωση της φάσης ελέγχου της φλεγμονής, πραγματοποιήθηκε χειρουργική αντιμετώπιση 
της υφίζησης. Πραγματοποιήθηκαν δύο οριζόντιες τομές, χωρίς εκτομή χαλινού, και στη συνέχεια 
πραγματοποιήθηκε αναπέταση κρημνού μερικού πάχους μέχρι και τη βάση της υφίζησης. Ακολούθησε η 
λήψη μοσχεύματος συνδετικού ιστού από την υπερώα, η συρραφή και ακινητοποίηση του μοσχεύματος, 
καθώς και μυλική μετατόπιση του κρημνού και συρραφή.

Αποτελέσματα - Συμπεράσματα: Η εφαρμογή μοσχεύματος συνδετικού ιστού αποτελεί την καλύτερη 
θεραπευτική παρέμβαση για αντιμετώπιση υφιζήσεων. Τα πλεονεκτήματα της τεχνικής είναι τα μεγάλα 
ποσοστά πλήρους κάλυψης της ρίζας, η κατά πρώτο σκοπό επούλωση στην υπερώα, η άριστη χρωματική 
απόδοση και η καλή αποδοχή του από τους ασθενείς.

ΕΑ68
Τίτλος: ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗ, ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑ-
ΤΙΚΟ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΤΙΔΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

Ομιλητής: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΕΦΕΡΛΗ

Συγγραφείς: ΣΕΦΕΡΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΜΠΑΜΠΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ, ΒΡΟΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΚΠΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Η χρόνια περιοδοντίτιδα ταχείας εξέλιξης (ΧΠΤΕ) αποτελεί μια σπάνια μορφή περιοδοντίτιδας, 
ιδιαίτερα σύνθετη ως προς τη διάγνωση, αντιμετώπιση και διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος. 
Η σχολαστική μελέτη του σχεδίου θεραπείας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση 
της θεραπείας, που αποσκοπεί στην άρση της φλεγμονής, την εξάλειψη του βάθους των θυλάκων, 
τη βελτίωση ή διατήρηση του επιπέδου πρόσφυσης και τη διατήρηση του οδοντικού φραγμού για το 
μεγαλύτερο δυνατό χρονικό διάστημα.
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Σκοπός της παρουσίασης είναι η ανάλυση του σχεδίου θεραπείας και εκτέλεση αυτού σε ασθενή που 
διαγνώστηκε με ΧΠΤΕ.

Μέθοδος - Υλικά: Άνδρας 37 ετών, καπνιστής, με ελεύθερο ιατρικό ιστορικό και εκτεταμένη καταστροφή 
των περιοδοντικών ιστών προσήλθε στη Μεταπτυχιακή Κλινική Περιοδοντολογίας του ΕΚΠΑ. Η διάγνωση 
που τέθηκε ήταν ΧΠΤΕ. Στη φάση ελέγχου φλεγμονής εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο της συνολικής 
αντιμετώπισης του μικροβιακού φορτίου σε συνδυασμό με χορήγηση αντιβίωσης και έγιναν εξαγωγές 
τεσσάρων δοντιών λόγω κακής πρόγνωσης. Ακολούθησε η φάση αποκατάστασης των βλαβών και η 
ορθοδοντική ανατολή έγκλειστου κυνόδοντα #13 στο πλαίσιο της αποκατάστασης του φραγμού.

Αποτελέσματα: Η επούλωση των περιοδοντικών ιστών ήταν άριστη, με οστική πλήρωση να απεικονίζεται 
ακτινογραφικά σε περιοχές που εφαρμόστηκαν αναπλαστικές τεχνικές και πλήρη εξάλειψη θυλάκων σε 
συνδυασμό με κέρδος κλινικής πρόσφυσης στις περιοχές όπου έγιναν αφαιρετικές τεχνικές. Ο ασθενής 
εντάχθηκε σε αυστηρό πρόγραμμα διατήρησης του θεραπευτικού αποτελέσματος.

Συμπεράσματα: Η διατήρηση δοντιών με αμφίβολη πρόγνωση σε ασθενείς με ΧΠΤΕ επιβάλλεται καθώς 
τα δόντια μπορούν να παραμείνουν στο φραγμό για μεγάλα χρονικά διαστήματα εφόσον παρασχεθεί η 
εξειδικευμένη θεραπεία που απαιτείται και ασφαλώς όταν οι ασθενείς ανταποκρίνονται στο σύστημα 
επανάκλησης.

 

ΕΑ69
Τίτλος: ΠΟΣΟ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΑ 
ΓΟΜΦΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΤΟΜΗ ΡΙΖΑΣ Ή ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ;

Ομιλητής: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΤΟΚΟΥ

Συγγραφείς: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΤΟΚΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΑΜΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΡΟΥΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΒΡΟΤΣΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Περίληψη

Εισαγωγή: Η θεραπευτική αντιμετώπιση γομφίων με προσβολή του σημείου συμβολής των ριζών μπορεί 
να αποτελέσει πρόκληση για τον θεράποντα, καθώς πρόκειται για ένα ιδιαίτερο πρόβλημα που επιβαρύνει 
την πρόγνωσή τους, ενώ είναι ιδιαίτερα σημαντική η επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής προσέγγισης 
αυτών. Σε αυτές τις περιπτώσεις κρίνεται συχνά αναγκαία η εφαρμογή ειδικών χειρουργικών τεχνικών, 
προκειμένου να επιτευχθεί η διατήρηση των δοντιών αυτών στο φραγμό.

Σκοπός: Η ενδελεχής περιγραφή των συγκεκριμένων αφαιρετικών χειρουργικών τεχνικών στα πλαίσια 
αντιμετώπισης περιοδοντικά προσβεβλημένων γομφίων, με την παρουσίαση κλινικών περιστατικών 
καθώς και η βιβλιογραφική διερεύνηση της δυνατότητας για μακροχρόνια επιβίωση των δοντιών αυτών 
στο φραγμό.

Μέθοδος: Αναλύονται οι ενδείξεις, οι αντενδείξεις, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των 
συγκεκριμένων τεχνικών, ενώ παραθέτονται αποτελέσματα ερευνητικών αλλά και κλινικών μελετών 
ως προς τη δυνατότητα μακροχρόνιας διατήρησης γομφίων μετά από χειρουργική εκτομής ρίζας ή 
διχοτόμησης.

Αποτελέσματα: Η μακροχρόνια επιβίωση γομφίων μετά από χειρουργική εκτομής ρίζας ή διχοτόμησης 
αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας. Στις διάφορες μελέτες που έγιναν παρατηρούνται μεγάλες διακυμάνσεις 
στα ποσοστά επιβίωσης, γεγονός που φαίνεται να σχετίζεται και με τη θέση του δοντιού στο φραγμό. Από 
το σύνολο δε των μελετών προκύπτει ότι, τα κατάγματα ρίζας ή η αποτυχία της ενδοδοντικής θεραπείας 
και όχι η περιοδοντική νόσος αποτελούν τα συχνότερα αίτια αποτυχίας των δοντιών αυτών.



50 36ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Συμπεράσματα: Αδιαμφισβήτητα, η αντιμετώπιση γομφίων με προσβολή του σημείου συμβολής των 
ριζών αποτελεί πρόκληση για τον οδοντίατρο. Παρ’ όλα αυτά, η εφαρμογή των κλασσικών αφαιρετικών 
χειρουργικών τεχνικών μπορεί να αποτελέσει μια ρεαλιστική επιλογή βασισμένη σε κλινική έρευνα 40 
ετών, πάντα με γνώμονα την κατάλληλη επιλογή του περιστατικού.

 

ΕΑ70
Τίτλος: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΥΛΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΙΕΖΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Ομιλητής: ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΡΗΣ

Συγγραφείς: ΚΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ1, ΠΑΤΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ2

1. ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΟΣ - ΥΠΟΨ. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΕΚΠΑ
2. ΠΡΟΣΘΕΤΟΛΟΓΟΣ - ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΚΠΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει ανάγκη, είτε για αισθητικούς είτε για βιολογικούς λόγους 
να προβούμε σε χειρουργική επιμήκυνση της μύλης ενός ή περισσοτέρων δοντιών. Η συμβατική όμως 
μέθοδος απαιτεί την αναπέταση κρημνού, είναι κατά κανόνα επίπονη και συχνά μη αποδεκτή από τους 
ασθενείς.

Σκοπός: Η παρουσίαση μιας εναλλακτικής μεθόδου επιμήκυνσης της κλινικής μύλης των δοντιών που είναι 
λιγότερο τραυματική και καλύτερα ανεκτή από τους ασθενείς, ενώ επιπλέον παρέχει γρηγορότερο χρόνο 
επούλωσης.

Μέθοδος - Υλικά: Η μελέτη του περιστατικού αρχίζει με το διαγνωστικό κέρωμα ή σχετική διαμόρφωση 
των εκμαγείων, σύμφωνα τα οποία κατασκευάζεται διαφανής χειρουργικός οδηγός που αποδίδει 
ενδοστοματικά το επιθυμητό περίγραμμα των ούλων. Αρχικά, με την βοήθεια νυστεριού και laser 
διαμορφώνεται το επιθυμητό αυχενικό περίγραμμα και γίνεται μια ενδοσχισμική τομή χωρίς να θιγούν οι 
μεσοδόντιες θηλές. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια ειδικά διαμορφωμένου άκρου του πιεζοτόμου, αφαιρείται 
οστούν όπου απαιτείται, μέχρι να αποδοθεί το σωστό βιολογικό εύρος. Τέλος, η απλή πίεση με μια γάζα 
σταθεροποιεί τους ιστούς, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις δεν απαιτείται καν συρραφή.

Αποτελέσματα: Η προτεινόμενη μέθοδος έχει ήδη εφαρμοστεί σε περισσότερα από 20 περιστατικά και 
έχει δείξει πως μπορεί να αποτελέσει μια αξιόπιστη τεχνική, εναλλακτική της κλασσικής μεθόδου της 
χειρουργικής επιμήκυνσης μύλης, αποδίδοντας εξαιρετικά αποτελέσματα.

Συμπεράσματα: Η μέθοδος που θα παρουσιαστεί είναι κατά κανόνα λιγότερο επεμβατική, ενώ ο πόνος 
και το μετεγχειρητικό οίδημα είναι πρακτικά ανύπαρκτα. Σε ελάχιστες περιπτώσεις, μετά το πέρας της 
επούλωσης, χρειάζεται μικρή, συμπληρωματική ουλεκτομή με τη βοήθεια του laser, για τυχόν τελειοποίηση 
της αυχενικής γραμμής των ούλων.

 

ΕΑ71
Τίτλος: ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ CARIES RISK ASSESSMENT TOOL ΣΕ 168 ΠΑΙΔΙΑ

Ομιλητής: ΜΑΡΙΝΑ ΑΧΤΑΡΗ

Συγγραφείς: ΜΑΡΙΝΑ ΑΧΤΑΡΗ1, ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΓΡΗΣ2, ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ3, ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΙΔΟΥ4

1. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΓΝΑ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΑΘΗΝΑ
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2. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΊΑΣ ΚΑΙ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΊΑΣ ΕΚΠΑ, ΑΘΗΝΑ
4. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΓΝΑ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΑΘΗΝΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Το εργαλείο εκτίμησης τερηδονικού κινδύνου (Caries Risk Assessment Tool-CAT), χρησιμοποιείται 
για την εκτίμηση του κινδύνου ανάπτυξης τερηδόνας σε ενήλικες και σε παιδιά από την ηλικία των 6 μηνών. 
Πολύ λίγες μελέτες διεθνώς το χρησιμοποίησαν για ερευνητικό σκοπό.

Σκοπός: Σε αυτή τη μελέτη χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο / ερωτηματολόγιο CAT προκειμένου να 
ερευνηθούν παράμετροι στοματικής και γενικής υγείας καθώς και καθημερινές συνήθειες σε παιδιά 
προσχολικής ηλικίας.

Υλικά: Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη βοήθεια του ερωτηματολογίου CAT, με συνέντευξη του γονέα 
και οδοντοστοματολογική εξέταση του παιδιού. Η εκτίμηση της τερηδόνας έγινε από διακριβωμένους (cal-
librated) οδοντιάτρους και σύμφωνα με τα κριτήρια του Π.Ο.Υ. (1997). Οι ανθρωπομετρικές μετρήσεις 
έγιναν από εξειδικευμένους διαιτολόγους.

Μεθοδολογία: Η στατιστική ανάλυση έγινε με IBM SPSS 22 από ειδικό στατιστικολόγο.

Αποτελέσματα: 168 παιδιά ηλικίας μέχρι 6 ετών συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη. Από αυτά τα 80 ήταν 
ελεύθερα τερηδόνας και τα 88 με τερηδόνα. Ανιχνεύθηκε στατιστική συσχέτιση στη χρήση μπιμπερό στα 
παιδιά με τερηδόνα (p-value=0.004). Δεν ανιχνεύθηκε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της στοματικής 
υγείας της μητέρας και του παιδιού.

Συμπεράσματα: Το εργαλείο εκτίμησης τερηδονικού κινδύνου (CAT) μπορεί να μας βοηθήσει να 
εντοπίσουμε πολύ νωρίς τα νήπια που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο εμφάνισης τερηδόνας αλλά και να 
λειτουργήσει σαν εργαλείο καταγραφής επιδημιολογικών στοιχείων για ερευνητικούς σκοπούς.

 

ΕΑ72
Τίτλος: ΕΞΑΓΩΓΗ 1ΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΓΟΜΦΙΩΝ ΜΕ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΤΕΡΗΔΟΝΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Ομιλητής: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΑΤΣΗ

Συγγραφείς: ΛΙΑΤΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ1, ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ2, ΣΙΦΑΚΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ3, ΓΚΙΖΑΝΗ 
ΣΩΤΗΡΙΑ2

1. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΚΠΑ
2. ΕΡΓ. ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΚΠΑ
3. ΕΡΓ. ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΚΠΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Ο υψηλός επιπολασμός της τερηδόνας κατά την ανατολή των μόνιμων γομφίων και 2-4 έτη 
μετά την ολοκλήρωσή της, συχνά οδηγεί στην εξαγωγή των δοντιών αυτών.

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανασκόπηση των ενδείξεων εξαγωγής των 1ων μόνιμων γομφίων με 
εκτεταμένη τερηδόνα, καθώς και η παρουσίαση περιπτώσεων με διάφορες μεθόδους αντιμετώπισης 
μετά την εξαγωγή.

Υλικά και Μέθοδοι: Στη μελέτη συμμετείχαν ασθενείς ηλικίας 11-18 ετών, της μεταπτυχιακής κλινικής 
Ορθοδοντικής, ΕΚΠΑ, με τερηδονισμένους πρώτους μόνιμους γομφίους, όπου αποφασίστηκε η εξαγωγή 
τους.
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Αποτελέσματα: Η 1η περίπτωση είναι κορίτσι 18 ετών με ΙΙ τάξη κατά Angle, συνωστισμό και εκτεταμένα 
τερηδονισμένους #16, #26. Πραγματοποιήθηκε εξαγωγή τους και εγγύς μετακίνηση των 2ων γομφίων. Σε 
κορίτσι 11 ετών με μη αποκαταστάσιμο #46 και Ι τάξη κατά Angle, αποφασίστηκε εξαγωγή του δοντιού 
και διατήρηση χώρου για μελλοντική τοποθέτηση εμφυτεύματος. Η 3η περίπτωση είναι κορίτσι 18 ετών με 
υπολείμματα ριζών των #16, 26 και έντονα τερηδονισμένους #36, 46, με πρόσθια και οπίσθια σταυροειδή 
σύγκλειση και Ι τάξη κατά Angle στους κυνόδοντες. Έγινε εξαγωγή των τεσσάρων 1ων και εγγύς μετακίνηση 
των 2ων γομφίων. Σε κορίτσι 15 ετών με ΙΙ σκελετική τάξη, συνωστισμό, πρόσθια σταυροειδή σύγκλειση 
και τερηδονισμένους #16, 26, έγινε εξαγωγή τους και άπω μετακίνηση των προσθίων δοντιών.

Συμπεράσματα: Το σχέδιο θεραπείας των πρώτων μονίμων γομφίων με εκτεταμένη τερηδόνα, επηρεά-
ζεται από παράγοντες όπως η δυνατότητα αποκατάστασης της μύλης και ενδοδοντικής θεραπείας, 
οδοντική και περιοδοντική κατάσταση των υπόλοιπων γομφίων και οδοντική σύγκλειση. Σε περίπτωση 
εξαγωγής τους, η συνεργασία με ορθοδοντικό είναι σημαντική στο σχεδιασμό της θεραπείας και της 
μελλοντικής αποκατάστασης.

 

ΕΑ73
Τίτλος: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΦΟΥ ΝΕΟΓΙΛΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥ-
ΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Ομιλητής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Συγγραφείς: ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ1, ΒΑΔΙΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ1, ΛΥΓΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ2

1. ΕΡΓ. ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΕΚΠΑ
2. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Περίληψη

Εισαγωγή: Στην αντιμετώπιση νεογιλών δοντιών με βαθιά τερηδόνα κοντά στον πολφό, η βιβλιογραφία 
συνιστά κυρίως επεμβατικές τεχνικές, όπως η πολφοτομή. Τα τελευταία χρόνια όμως, έχουν προταθεί 
εναλλακτικές συντηρητικές προσεγγίσεις για την προστασία αντί της θεραπείας του πολφού των νεογιλών 
δοντιών, όπως η άμεση κάλυψη, με στόχο τη διατήρηση της ζωτικότητάς του.

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση των σύγχρονων απόψεων για την άμεση κάλυψη πολφού 
νεογιλών δοντιών και η παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων με χρήση 3 διαφορετικών παραγόντων 
άμεσης κάλυψης.

Υλικά και Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε άμεση κάλυψη πολφού σε 20 νεογιλούς γομφίους με βαθιές 
τερηδόνες υγιών μικρών ασθενών. Επιλέχθηκαν δόντια χωρίς συμπτώματα και σημεία μη αντιστρεπτής 
φλεγμονής, με μικρή αποκάλυψη (1-2mm) και αυτόματη αιμόσταση σε 2-3 λεπτά. Η κλινική διαδικασία 
περιλαμβάνει αναισθησία και απομόνωση της περιοχής, αφαίρεση τερηδόνας, αιμόσταση, τοποθέτηση 
του παράγοντα κάλυψης του πολφού στο σημείο αποκάλυψης (Ca(0H)2 ή Pure Portland Cement® Med-PZ 
ή Biodentine™) και ερμητική τελική αποκατάσταση του δοντιού με έμφραξη ρητίνης.

Αποτελέσματα: Μετά από 3-6 μήνες παρακολούθησης, τα ποσοστά κλινικής και ακτινογραφικής επιτυχίας 
εμφανίζονται υψηλά ανεξάρτητα από τον χρησιμοποιούμενο παράγοντα κάλυψης.

Συμπεράσματα: Η τεχνική άμεσης κάλυψης πολφού νεογιλών δοντιών μπορεί να είναι μια υποσχόμενη 
μη επεμβατική μέθοδος αντιμετώπισης έντονα τερηδονισμένων νεογιλών δοντιών. Απαιτούνται 
όμως περαιτέρω μελέτες μεγαλύτερου δείγματος και χρόνου επανεξέτασης για την επιβεβαίωση της 
αποτελεσματικότητάς της.
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ΕΑ74
Τίτλος: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΕΓΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΝΟ-
ΔΟΝΤΩΝ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Ομιλητής: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Συγγραφείς: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΔΙΩΤΗΣ

Περίληψη
Η χειρουργική αποκατάσταση/μετατόπιση (surgical transposition) (χειρουργική ορθοδοντική) και η 
αυτομεταμόσχευση (transplantation) (ετεροτοπική αυτομεταμόσχευση) αποτελούν τις 2 κύριες κατη-
γορίες αυτογενούς μεταμόσχευσης δοντιών. Μαζί με την επανεμφύτευση (replantation) (ορθοτοπική 
αυτομεταμόσχευση), την τρίτη κατηγορία, υπόκεινται στις ίδιες βιολογικές αρχές και καλύπτονται από 
τον γενικό όρο της αυτομεταμόσχευσης (Shulman 1979, Lechien 1992b). Η χειρουργική αποκατάσταση 
περιλαμβάνει μικρή μετακίνηση οδοντικών μοσχευμάτων εντός του φατνίου των και συνήθως αφορά 
εγκλείστους κυνόδοντες με κακή πρόγνωση από ορθοδοντικής πλευράς και συχνά εφαρμόζεται σαν 
θεραπευτική προσέγγιση συνδρομικών ασθενών με συνοδό οδοντικό πολυεγκλεισμό. H αυτομεταμόσχευση 
(ετεροτοπική) περιλαμβάνει μεταφορά εγκλωβισμένων, εγκλείστων ή και πλήρως ανατειλλάντων 
οδοντικών μοσχευμάτων σε μία νέα θέση στον οδοντικό φραγμό, είτε νεοπαρασκευασθείσα με χειρουργικά 
μέσα, ή μόλις δημιουργηθείσα από άμεση εξαγωγή ομολόγου ή ετερολόγου οδοντικού οργάνου (Natiel-
la και συν. 1970, Lechien 1992b, Τsukiboshi 1993). Στις περισσότερες μελέτες τα οδοντικά μοσχεύματα 
κατανέμονται σε διάφορα αναπτυξιακά στάδια, για τις διάφορες οδοντικές κατηγορίες, συμφώνως προς 
την κατάταξη των Moorees και συν. (1963). Στην παρούσα εργασία αναφέρονται 2 περιπτώσεις εγκλείστων 
κυνοδόντων και 1 περίπτωση έκτοπου ανατείλλαντα κυνόδοντα, όπου για διαφορετικούς λόγους κάθε 
φορά επιλέχθηκε η οδοντική αυτομεταμόσχευση. Αναφέρονται οι εναλλακτικές λύσεις στο παρόν ή και 
στο μέλλον και, η μετεγχειρητική παρακολούθηση αναλυτικά. Τονίζεται η σημασία εκτίμησης όλων των 
δυνατών θεραπευτικών σχημάτων και η εκάστοτε πρόγνωση. Η οδοντική αυτομεταμόσχευση μπορεί 
και πρέπει να αποτελεί μια εναλλακτική λύση σε μη ευνοϊκά περιστατικά προς ορθοδοντική διευθέτηση 
εγκλείστων και εκτόπων κυνοδόντων.

ΕΑ75
Τίτλος: ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΟΔΟΝΤΙΚΟΥ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΓΜΟΡΕΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΟΣΤΙΚΟΥ 
ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ομιλητής: ΧΡΥΣΑ ΓΙΩΤΑ

Συγγραφείς: ΧΡΥΣΑ ΓΙΩΤΑ

ΙΔΙΩΤΗΣ

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αναφορά περίπτωσης αφαίρεσης οδοντικού εμφυτεύματος από το 
αριστερό ιγμόρειο ενήλικου άνδρα. Το εμφύτευμα ήταν στήριγμα ακίνητης επιεμφυτευματικής εργασίας, η 
κατασκευή της οποίας είχε γίνει χρόνια πριν.

Υλικά και Μέθοδος: Η προώθηση του εμφυτεύματος στο ιγμόρειο ήταν τυχαίο γεγονός αμέσως μετά 
την αφαίρεση της κοχλιούμενης επιεμφυτευματικής εργασίας. Η εργασία αφαιρέθηκε γιατί ο ασθενής 
παραπονιόταν για έντονη ενόχληση και κατά διάστημα πυόρροια από την αριστερή πλευρά της άνω γνάθου. 
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Στην προεγχειρητική πανοραμική του ασθενούς είχε γίνει αντιληπτή μεγάλη οστική σε όλα τα εμφυτεύματα 
της άνω γνάθου και αυτά που αντιστοιχούσαν στις περιοχές των γομφίων φαίνονταν να προβάλλουν μέσα 
στην κοιλότητα του ιγμορείου χωρίς ένδειξη οστικού μοσχεύματος. Η τεχνική που επιλέχθηκε για την 
ανάκτηση του εμφυτεύματος ήταν ανοιχτή ανύψωση με οστικό παράθυρο. Προηγουμένως είχε γίνει λήψη 
αξονικής ακτινογραφίας που επέδειξε με λεπτομέρεια τη θέση του εμφυτεύματος και την δυνατότητα 
ανάκτησης του μέσα από την στοματική κοιλότητα Η επέμβαση δεν έγινε την ίδια μέρα με το σύμβαμα 
αλλά κάποιες εβδομάδες μετά, γιατί ο ασθενής ήταν στην αρχή αρνητικός με την ιδέα της ανάκτησης και 
για να γίνουν όλες οι απαραίτητες ακτινολογικές εξετάσεις.

Συμπεράσματα: Η προώθηση εμφυτεύματος στο ιγμόρειο έχει αναφερθεί ξανά στο παρελθόν. Επίσης 
έχουν αναφερθεί και διαφορετικοί τρόποι ανάκτησης: από το στόμα ή και ενδοσκοπικά από την μύτη. Η 
προσπάθεια ανάκτησης μέσα από την στοματική κοιλότητα έχει το πλεονέκτημα μιας λιγότερο επεμβατικής 
διαδικασίας που μπορεί να γίνει σε ένα άρτια εξοπλισμένο οδοντιατρείο χωρίς να χρειάζεται ο ασθενής να 
υποβληθεί σε γενική αναισθησία και να νοσηλευθεί.

 

ΕΑ76
Τίτλος: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΛΟΗΘΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CO2 LASER

Ομιλητής: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ

Συγγραφείς: ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΡΙΓΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΚΑΛΥΒΑΣ ΔΗΜΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΕΚΠΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Τα lasers χρησιμοποιούνται στην οδοντιατρική εδώ και αρκετές δεκαετίες με πολύ καλά 
αποτελέσματα. Σήμερα υπάρχουν πολλά είδη συστημάτων laser με διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά 
και ενδείξεις, όμως το CO2 laser είναι το εκτενέστερα χρησιμοποιούμενο και καλύτερα τεκμηριωμένο 
σύστημα laser ειδικά σε ό,τι αφορά στην χειρουργική μαλακών ιστών. Το CO2 laser βρίσκει ιδιαίτερη 
εφαρμογή στη χειρουργική του στόματος και κυρίως στην εκτομή και την εξάχνωση εκτεταμένων 
αλλοιώσεων στο βλεννογόνο του στόματος.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των κλινικών εφαρμογών του CO2 laser στην 
χειρουργική αφαίρεση καλοήθων βλαβών, μέσα από περιπτώσεις που έχουν αντιμετωπιστεί στην Κλινική 
Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, αλλά και η παράθεση 
των σύγχρονων βιβλιογραφικών απόψεων.

Μέθοδος - Υλικά: Για την παρούσα εργασία έγινε επιλογή περιπτώσεων από ασθενείς με ενδοστοματικές 
καλοήθεις βλάβες που αντιμετωπίστηκαν με τη χρήση CO2 laser (συσκευή Deka Smart US-20D) στην 
Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ.

Αποτελέσματα: Η χρήση του CO2 laser παρουσιάζει μια πληθώρα πλεονεκτημάτων (όπως μειωμένη 
αιμορραγία, μειωμένη φλεγμονώδης αντίδραση, ελάχιστες ουλές, εξαιρετική αποδοχή από ασθενείς 
κ.α.) αλλά και αρκετά μειονεκτήματα (όπως υψηλό κόστος συσκευής, ανάγκη για ειδική εκπαίδευση του 
θεράποντος ιατρού, εισπνοή αερίων από προϊόντα καύσης κ.α.).

Συμπεράσματα: Η χρήση του CO2 laser για την αφαίρεση καλοήθων βλαβών μαλακών μορίων στη 
στοματική κοιλότητα αποτελεί μια εναλλακτική θεραπευτική προσέγγιση με εξαιρετικά αποτελέσματα. 
Επίσης, απαραίτητη κρίνεται πάντοτε η διενέργεια βιοψίας πριν την επέμβαση με CO2 laser.
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ΕΑ77
Τίτλος: ΑΠΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΡΑΝΙΟ-
ΓΝΑΘΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Ομιλητής: ΑΝΝΑ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗ

Συγγραφείς: ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗ ΑΝΝΑ1, ΨΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ2, ΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ3

1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΚΑΣΠ
2. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
3. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΣΠ

Περίληψη

Εισαγωγή: Οι κρανιογναθικές διαταραχές (ΚρΓΔ) χαρακτηρίζονται από μεγάλη ετερογένεια συμπτωμάτων 
στη μορφή, την εντόπιση και τη βαρύτητά τους. Η διαγνωστική διαδικασία στα περιστατικά ΚρΓΔ 
παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες και σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί πρόκληση για τον κλινικό. Η 
πολυπλοκότητα αυτή επιφυλάσσει διαγνωστικά λάθη, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε ανεπιτυχείς 
προσπάθειες αντιμετώπισης, περιττές διαγνωστικές εξετάσεις, ταλαιπωρία, ακόμη και επιδείνωση της 
κατάστασης των ασθενών.

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση των διαγνωστικών προβλημάτων που 
ανακύπτουν κατά την αξιολόγηση συμπτωμάτων ΚρΓΔ και η παρουσίαση τρόπων αξιοποίησης των 
διαφοροδιαγνωστικών στοιχείων για την αποφυγή των διαγνωστικών λαθών σε ασθενείς με ΚρΓΔ.

Υλικά και Μεθοδολογία: Με τη βοήθεια επιλεγμένων περιστατικών από την Κλινική Αντιμετώπισης 
Στοματοπροσωπικού Πόνου της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών παρουσιάζονται διαγνωστικά προβλήματα 
και γίνεται συζήτηση για τα λάθη και την αντιμετώπισή τους, κατά τη διαγνωστική διαδικασία.

Αποτελέσματα: Η λανθασμένη εκτίμηση φαινομενικά ανεξάρτητων συμπτωμάτων που συνοδεύουν 
τις ΚρΓΔ και οι πολλαπλές και ανεπιτυχείς θεραπείες που δέχεται πλήθος ασθενών με ΚρΓΔ από πολλές 
ειδικότητες ιατρών και οδοντιάτρων, αποτελούν σημαντικό πρόβλημα. Η επαρκής ενημέρωση και 
εκπαίδευση των ιατρών του στόματος είναι η μοναδική οδός, ώστε να φτάσουν να λάβουν τη σωστή 
διάγνωση και αντιμετώπιση οι ασθενείς αυτοί.

Συμπεράσματα: Η ουσιαστική γνώση των στοιχείων που συνθέτουν το στοματογναθικό σύστημα και η 
εις βάθος κατανόηση της αλληλεπίδρασης των επί μέρους τμημάτων του κατά την λειτουργία, αλλά και 
τη δυσλειτουργία του, είναι απαραίτητες για την αναγνώριση των σημείων και συμπτωμάτων ΚρΓΔ, τόσο 
από την περιγραφή των ασθενών, όσο κι από την κλινική εξέταση, για τη σωστή διάγνωση κι αντιμετώπισή 
τους.

 

ΕΑ78
Τίτλος: ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΓΔ. ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ομιλητής: ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΑΜΑΛΗ

Συγγραφείς: ΤΣΑΜΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ1, ΨΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ2, ΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ3

1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΚΑΣΠ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ
2. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΣΠ
3. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΣΠ
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Περίληψη
Οι Κρανιογναθικές Διαταραχές (ΚρΓΔ) περιλαμβάνουν έναν αριθμό κλινικών προβλημάτων στους μύες 
του Στοματογναθικού Συστήματος (ΣΣ), στις Κροταφογναθικές διαρθρώσεις (ΚΓΔ) και τις παρακείμενες 
ανατομικές δομές. Στις περισσότερες περιπτώσεις ΚρΓΔ, που είναι πολυπαραγοντικής αιτιολογίας, η 
αντιμετώπιση περιλαμβάνει τη χρήση αντιστρεπτών θεραπευτικών μεθόδων, των οποίων η εφαρμογή 
εξασφαλίζει συντηρητικά, και χωρίς κανένα ενδεχόμενο επιδείνωσης των ΚρΓΔ, τη βελτίωση του ασθενούς. 
Εν τούτοις, οι διάφοροι τύποι ναρθήκων που έχουν προταθεί και χρησιμοποιούνται, στην κλινική πράξη, 
δεν είναι όλοι κατάλληλοι για την αντιστρεπτή, απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα αντιμετώπιση των 
ΚρΓΔ, με τις διαφορές τους να συσχετίζονται όχι μόνο με το υλικό και τον τρόπο κατασκευής τους, αλλά 
και με τη δράση τους.

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση ασθενούς 29 ετών, ο οποίος ενώ βρισκόταν σε διαδικασίες 
προσθετικής αποκατάστασης παρουσίασε ξαφνικό έντονο πόνο στο ΣΣ που αντιμετωπίστηκε με “μαλακό” 
νάρθηκα με οδηγίες για 24ωρη χρήση.

Υλικά και Μέθοδος: Σύμφωνα με το πρωτόκολλο της μεταπτυχιακής Κλινικής Αντιμετώπισης Στοματο-
προσωπικού Πόνου της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ η αντιμετώπιση των ΚρΓΔ περιλαμβάνει 
συζήτηση με εφησυχασμό του ασθενή και οδηγίες και κατά περίπτωση κινησιοθεραπεία, φάρμακα, 
ηλεκτρομυογραφία, ηλεκτρικές διεγέρσεις, υπερήχους και κατασκευή νάρθηκα.

Αποτελέσματα: Για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων αυτού του περιστατικού επιλέχτηκε κατασκευή 
επίπεδου νάρθηκα σταθεροποίησης.

Συμπεράσματα: Η κατανόηση της λειτουργίας του ΣΣ αλλά και του τρόπου κατασκευής και δράσης των 
ενδοστοματικών συσκευών αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση οποιασδήποτε παρέμβασης 
στο στόμα εκ μέρους των ιατρών του στόματος.

ΕΑ79
Τίτλος: ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΞΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΝΕΣΙΜΟ ΕΝΘΕΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ομιλητής: ΠΑΡΙΣ ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ

Συγγραφείς: ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ Π.1, ΓΕΩΡΓΑΚΗ Μ.2, ΤΙΤΣΙΝΙΔΗΣ Σ.3, ΠΙΠΕΡΗ Ε.4, ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ-ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 
Α.5

1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ
2. ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ
3. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ
4. ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ
5. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Η χρήση ενέσιμων ενθεμάτων (ΕΕ) στην περιοχή του προσώπου για αισθητικούς λόγους έχει 
αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι βιοσυμβατά ενώ σπάνια μπορεί να 
εγείρουν αντίδραση ξένου σώματος με κλινική εικόνα διόγκωσης, η οποία σπάνια μπορεί συνοδεύεται 
από πόνο, ερύθημα, κνησμό ή αίσθημα καύσου.

Σκοπός: η παρουσίαση περίπτωσης αντίδρασης ξένου σώματος σε ΕΕ σιλικόνης και η ανασκόπηση της 
σχετικής βιβλιογραφίας.

Παρουσίαση Περίπτωσης: Γυναίκα 80 ετών με ελεύθερο ιατρικό ιστορικό προσήλθε για αξιολόγηση 
ογκιδίου στο βλεννογόνο του κάτω χείλους. Η βλάβη είχε πρωτοεμφανισθεί στο ίδιο σημείο πριν 
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δυο χρόνια, με αυτόματη υποστροφή. Κλινικά, παρατηρήθηκε ανώδυνο ογκίδιο λείας επιφάνειας, 
φυσιολογικού χρώματος και κλυδάζουσας σύστασης. Με πιθανή κλινική διάγνωση βλεννώδους κύστης 
έγινε ολική εξαίρεση του ογκιδίου, η μικροσκοπική εξέταση του οποίου έδειξε ότι πρόκειται για αντίδραση 
ξένου σώματος σε ΕΕ υγρής σιλικόνης, το οποίο η ασθενής είχε αποκρύψει κατά τη λήψη του ιατρικού 
ιστορικού. Συζήτηση: Τα ΕΕ διαχωρίζονται σε απορροφήσιμα και μη, με τα τελευταία να σχετίζονται με 
αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών. Αντίδραση ξένου σώματος μπορεί να εμφανιστεί ακόμα και μήνες μετά από 
την έγχυση των ενθεμάτων καθιστώντας δύσκολη για τους ασθενείς τη χρονική συσχέτιση. Ιστολογικά, η 
αντίδραση ξένου σώματος έναντι ΕΕ σιλικόνης προσομοιάζει με λιποσάρκωμα με αποτέλεσμα η διάγνωση 
να καθίσταται δυσχερής, ειδικά στις περιπτώσεις που υπάρχουν ανεπαρκείς πληροφορίες από το ιστορικό.

Συμπεράσματα: Η εφαρμογή ΕΕ για αισθητικούς λόγους ολοένα αυξάνεται. Ο οδοντίατρος θα πρέπει να 
γνωρίζει τα υλικά που χρησιμοποιούνται, τις επιπλοκές τους και να έχει υψηλό δείκτη υποψίας κατά τη 
λήψη του ιατρικού ιστορικού του ασθενούς.

 

ΕΑ80
Τίτλος: ΝΕΚΡΩΤΙΚΗ ΣΙΑΛΟΜΕΤΑΠΛΑΣΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΣΙΑΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙ-
ΠΤΩΣΕΩΝ

Ομιλητής: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΛΟΥΤΑΣ

Συγγραφείς: ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΤΖΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α.Π.Θ.

Περίληψη

Εισαγωγή: Η νεκρωτική σιαλομεταπλασία (ΝΣ) των μικρών σιαλογόνων αδένων, είναι μία σπάνια, 
καλοήθης, χρόνια, μη πυογόνος φλεγμονώδης νόσος. Εμφανίζεται ως διόγκωση που κατά την εξέλιξη 
συνήθως ελκώνεται και στην πλειονότητα των περιπτώσεων εντοπίζεται στην οπίσθια μοίρα της σκληρής 
υπερώας. Μετά την πάροδο μικρού χρονικού διαστήματος ο ασθενής αυτοϊάται. Η ακριβής αιτιολογία 
της παραμένει άγνωστη, αλλά ο παθογενετικός της μηχανισμός σχετίζεται με τοπική ισχιαιμία που κατά 
κανόνα οφείλεται σε τραυματισμό.

Σκοπός: Παρουσίαση τριών περιπτώσεων της νόσου, που λόγω της σπανιότητάς της προκαλεί διαφορο-
διαγνωστικό προβληματισμό.

Παρουσίαση Περιπτώσεων: Οι δύο ασθενείς ήταν γυναίκες ηλικίας 21 και 31 χρονών αντίστοιχα και ένας 
ασθενής, άντρας ηλικίας 35 χρονών. Στις δύο περιπτώσεις η νόσος εκδηλώθηκε ως μονόπλευρη διόγκωση 
στη σκληρή υπερώα, στη μία από τις οποίες κατά την εξέλιξη εμφανίστηκε έλκωση. Στην τρίτη εκδηλώθηκε 
με αμφίπλευρες ελκωμένες διογκώσεις στη σκληρή υπερώα.

Αποτελέσματα: Και στις τρείς περιπτώσεις, πραγματοποιήθηκε βιοψία και ιστοπαθολογική εξέταση. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν νέκρωση των αδενικών λοβιδίων και πλακώδη μεταπλασία, με διατήρηση της 
λοβιδιακής αρχιτεκτονικής και φλεγμονώδη διήθηση, ενδεικτικά ΝΣ. Όλες οι περιπτώσεις αυτοϊάθηκαν 
μετά την πάροδο 4 έως 8 εβδομάδων και δεν υποτροπίασαν στους επόμενους 6 μήνες.

Συμπεράσματα: Η νεκρωτική σιελομεταπλασία των μικρών σιαλογόνων αδένων αποτελεί νεκρωτική, 
φλεγμονώδη, μη πυογόνο και αυτοϊόμενη νόσο, άγνωστης αιτιολογίας. Η έγκαιρη διάγνωση μετά τη 
λήψη πλήρους ιστορικού και ιστοπαθολογικής εξέτασης είναι κρίσιμη λόγω των ιδιαίτερων κλινικών 
και μικροσκοπικών χαρακτηριστικών, που μπορεί να προσομοιάζουν με αυτά κακοήθων νεοπλασμάτων 
οδηγώντας σε λανθασμένη διάγνωση ακανθοκυτταρικού ή βλεννοεπιδερμοειδούς καρκινώματος.
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ΕΑ81
Τίτλος: ΑΠΟΛΕΠΙΣΤΙΚΗ ΧΕΙΛΙΤΙΔΑ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΚΡΑΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ. ΔΥΝΑ-
ΤΟΤΗΤΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Ομιλητής: ΑΧΙΛΛΕΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΟΥ

Συγγραφείς: ΠΑΥΛΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΑ-ΜΑΡΙΑ, ΜΑΤΖΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ, ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΣ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α.Π.Θ

Περίληψη

Εισαγωγή: Η απολεπιστική χειλίτιδα σχετίζεται με παραγωγή και απόπτωση λεπιών κερατίνης. Προσ-
βάλλει το ερυθρό κράσπεδο των χειλέων τα οποία εμφανίζουν απολέπιση, ξηρότητα, ενίοτε ραγάδες 
που ποικίλλουν σε έκταση και ένταση. Αποτελεί χρόνια κατάσταση με υφέσεις και εξάρσεις ενώ σπάνια 
συμβαίνει αυτόματη ίαση. 

Υλικά-Μέθοδοι: Σκοπός της ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση δύο περιπτώσεων ανδρών ηλικίας 26 και 
22 αντίστοιχα με ελεύθερο ιστορικό οι οποίοι προσήλθαν παραπονούμενοι για εκτεταμένη απολέπιση 
του ερυθρού κρασπέδου των χειλέων επί πολλά χρόνια με υφέσεις και εξάρσεις. Κλινικά, παρουσίαζαν 
υπεγειρμένες κιτρινωπές πλάκες κερατίνης ικανού πάχους ποικίλου εδραζόμενες σε έντονα ερυθρό 
βλεννογόνο με επέκταση σε όλη την έκταση του ερυθρού κρασπέδου αμφότερων των χειλέων. 

Αποτελέσματα: Στη πρώτη περίπτωση η θεραπευτική προσέγγιση αφορούσε τοπική εφαρμογή ointment 
βηταμεθαζόνης 0,1% 3 φορές ημερησίως για ένα μήνα με άριστη μεταθεραπευτικά κλινική εικόνα. Στη 
δεύτερη περίπτωση για 10 ημέρες έγινε συνδυασμένη χορήγηση κρέμας τακρολίμης (tacrolimus) 0.03% 
και κρέμας φθοριοκινονίδης (fluocinonide) 2 φορές ημερησίως με καλή βελτίωση και κατόπιν μόνο κρέμα 
τακρολίμης (tacrolimus) για 7 ημέρες με σημαντική βελτίωση. Μετά από 20 ημέρες από τη λήξη της αγωγής 
παρατηρήθηκε ήπια υποτροπή, που αντιμετωπίσθηκε με χρήση παντοθενικού οξέος. 

Συμπεράσματα: Ορισμένες περιπτώσεις απολεπιστικής χειλίτιδας είναι ιδιαίτερα εκσεσημασμένες προ-
καλούν έντονα αισθητικά προβλήματα και δυσχεραίνουν πολλές φορές την διάγνωση αλλά κυρίως 
την θεραπευτική προσέγγιση λόγω της χρονιότητας και των εξάρσεων των βλαβών. Η χρήση τοπικών 
κορτικοστεροειδών ως μονοθεραπεία ή μαζί με ανοσορρυθμιστικούς παράγοντες επικουρικά βελτιώνουν 
σημαντικά την κλινική εικόνα σε έντονες και επίμονες περιπτώσεις.

ΕΑ82
Τίτλος: ΚΛΙΝΙΚΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΚΟΗΘΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΑΣΣΟΝΩΝ ΣΙΑΛΟΓΟ-
ΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ

Ομιλητής: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ

Συγγραφείς: ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ1, ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ1, ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ2, ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ2

1251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
2ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Περίληψη

Εισαγωγή: Τα κακοήθη νεοπλάσματα των σιαλογόνων αδένων αποτελούν μία σχετικά σπάνια και ετε-
ρογενή ομάδα νεοπλασμάτων με ποικιλία στα κλινικοπαθολογικά χαρακτηριστικά και τη βιολογική 
συμπεριφορά. 
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Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη 69 περιπτώσεων κακοήθων νεοπλασμάτων 
ελασσόνων σιαλογόνων αδένων της στοματικής κοιλότητας. Πραγματοποιήθηκε ανάλυση ως προς τα 
δημογραφικά, κλινικά και ιστοπαθολογικά στοιχεία, όπως και σύγκριση με τα ευρήματα της διεθνούς 
βιβλιογραφίας. 

Υλικά και Μέθοδος: Από τα αρχεία του Εργαστηρίου Στοματολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ 
συλλέχθηκαν περιπτώσεις κακοήθων νεοπλασμάτων των ελασσόνων σιαλογόνων αδένων που διαγνώ-
στηκαν κατά τα έτη 1975-2015. Οι πληροφορίες καταγράφηκαν με βάση την ηλικία, το φύλο, την εντόπιση 
και την ιστοπαθολογική διάγνωση σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά WHO. 

Αποτελέσματα: Από το σύνολο των 222 νεοπλασμάτων των ελασσόνων σιαλογόνων αδένων, τα κακοήθη 
νεοπλάσματα αφορούσαν 69 περιπτώσεις (31.1%). Η αναλογία ανδρών γυναικών ήταν 1:1,2 (31/38) και ο 
μέσος όρος ηλικίας ήταν τα 56,5 έτη. Συχνότερη θέση εμφάνισης ήταν η υπερώα (37/69) και ακολουθούσε 
η παρειά (13/69). Από τους ιστολογικούς τύπους νεοπλασμάτων το συχνότερα απαντώμενο ήταν το 
βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα (20/69), ακολουθούμενο από το αδενοειδές κυστικό καρκίνωμα (17/69) 
και το πολύμορφο αδενοκαρκίνωμα χαμηλής κακοήθειας (16/69). 

Συμπεράσματα: Τα κακοήθη νεοπλάσματα των ελασσόνων σιαλογόνων αδένων του στόματος είναι 
σπάνια. Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης συμφωνούν με αυτά της διεθνούς βιβλιογραφίας όσον αφορά 
στην ηλικία, το φύλο, τη θέση εντόπισης και τους συχνότερους ιστολογικούς τύπους, αν και το ποσοστό 
των κακοηθειών επί του συνόλου των νεοπλασμάτων των ελασσόνων σιαλογόνων αδένων εμφανίζεται 
γενικά χαμηλότερο συγκριτικά με αντίστοιχες μελέτες σε άλλες γεωγραφικές περιοχές.

ΕΑ83
Τίτλος: ΜΕΛΑΓΧΡΩΣΗ ΤΟΥ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΙΜΑΤΙΝΙΜΠΗΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΔΥΟ ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Ομιλητής: ΕΛΕΝΗ ΜΑΤΖΙΑΡΗ

Συγγραφείς: ΜΑΤΖΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΖΟΡΜΠΑ ΜΑΤΙΝΑ, ΜΑΣΕΜΑΝΩΛΗ 
ΖΑΦΕΙΡΙΑ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α.Π.Θ.

Περίληψη

Εισαγωγή: Η ιματινίμπη (Gleevec/ST1-571), είναι αναστολέας της τυροσινικής κινάσης, που χρησιμοποιείται 
στη θεραπεία της χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας (ΧΜΛ), αλλά και σε ασθενείς με μεταστατικούς όγκους 
του γαστρεντερικού σωλήνα (GIST). Οι ανεπιθύμητες ενέργειες στο στοματικό βλεννογόνο είναι εξαιρετικά 
σπάνιες. 

Σκοπός: Παρουσίαση δύο περιπτώσεων μελάγχρωσης του βλεννογόνου της σκληρής υπερώας, σε 
ασθενείς υπό χρόνια αγωγή με ιματινίμπη. Η εν λόγω ανεπιθύμητη ενέργεια του συγκεκριμένου φαρμάκου 
είναι σπάνια και μέχρι σήμερα έχουν περιγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία εξαιρετικά λίγες περιπτώσεις. 

Παρουσίαση Περιπτώσεων: Δύο άνδρες ασθενείς, 38 και 53 χρόνων, με ιστορικό ΧΜΛ και χρόνιας λήψης 
ιματινίμπης (5 και 8 χρόνια αντίστοιχα), παρουσίασαν εκτεταμένη, ανώδυνη, μελανόχρωη κηλίδα στο 
βλεννογόνο της σκληρής υπερώας, από διετίας και τριετίας. 

Αποτελέσματα: Για τη διαφορική διάγνωση από άλλες παθολογικές μελαγχρωματικές βλάβες, πραγμα-
τοποιήθηκε βιοψία και ιστοπαθολογική εξέταση. Παρατηρήθηκε συσσώρευση μελανίνης στη βασική 
μεμβράνη του επιθηλίου, χωρίς την παρουσία φλεγμονώδους διήθησης, αιμορραγίας, υπερπλασίας 
μελανινοκυττάρων και κυτταρικής ατυπίας, θέτοντας τη διάγνωση της μελάγχρωσης από χρήση ιματι-
νίμπης. 
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Συμπεράσματα: Στην περίπτωση χρήσης του συγκεκριμένου φαρμάκου, πιθανώς η παθογένεση της 
βλάβης μοιάζει με αυτή μελαγχρώσεων από φάρμακα, όπως η μινοκυκλίνη και τα ανθελονοσιακά, η οποία 
οφείλεται στην εναπόθεση ορισμένων μεταβολιτών του φαρμάκου, που περιέχουν μελανίνη και σίδηρο. Ο 
οδοντίατρος οφείλει να αναγνωρίζει τη συγκεκριμένη βλάβη και να είναι σε θέση να τη διαφοροδιαγνώσει 
από άλλες αντίστοιχες αλλοιώσεις, ώστε να αποφύγει περιττές θεραπευτικές παρεμβάσεις.

ΕΑ84
Τίτλος: ΚΥΣΤΗ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Ομιλητής: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ

Συγγραφείς: Δ. ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ1, Γ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ2, Γ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ1, Ι. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ1

1. ΤΜΗΜΑ ΣΓΠΧ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ Γ.Ν.Η.
2. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Περίληψη
Ασθενής 14 ετών προσήλθε στα Εξωτερικά Ιατρεία, λόγω μιας διόγκωσης στο έδαφος του στόματος. Η 
διόγκωση είχε διάμετρο πέντε εκατοστών περίπου, ήταν ανώδυνη, ευπίεστη με σαφή και ομαλά όρια. 
Ακολούθησε έλεγχος με μαγνητική τομογραφία, η οποία ανέδειξε κυστική βλάβη, που εμπλουτιζόταν από 
το ενδοφλέβιο σκιαγραφικό. Στη λίστα της διαφορικής διάγνωσης συμπεριλήφθηκαν: η δερμοειδής / 
επιδερμοειδής κύστη, το βατράχιο, η σμηγματογόνος κύστη, η λεμφοεπιθηλιακή κύστη, η θυρεογλωσσική 
κύστη και νεοπλάσματα κυστικής μορφής. Υπό γενική αναισθησία, η βλάβη αφαιρέθηκε μέσω 
ενδοστοματικής προσπέλασης. Διεγχειρητικά, δεν παρουσιάστηκε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, η βλάβη 
αποκολλήθηκε εύκολα από τους γύρω ιστούς και αφαιρέθηκε χωρίς να ραγεί. Ο πόρος του υπογναθίου 
αδένα και το γλωσσικό νεύρο παρασκευάστηκαν αμφοτερόπλευρα και διαφυλάχθηκαν. Η μετεγχειρητική 
πορεία της ασθενούς ήταν ομαλή. Η ιστολογική διάγνωση ήταν επιδερμοειδής κύστη. Η επιδερμοειδής 
κύστη θεωρείται τεράτωμα, προερχόμενο από υπολείμματα του εμβρυονικού δέρματος. Εμφανίζεται 
συνήθως σε παιδιά και αφήβους στην περιοχή της κεφαλής και του τραχήλου, με συχνότερη εντόπιση 
τα βλέφαρα, το έδαφος του στόματος και τον τράχηλο. Η κλινική της εικόνα συνίσταται σε μια αργά 
αυξανόμενη και ανώδυνη διόγκωση ζυμώδους σύστασης. Διαπύηση της κύστης δίνει εικόνα αποστήματος. 
Ιστολογικά, η επιδερμοειδής κύστη εμφανίζει τοίχωμα από πλακώδες κερατινοποιημένο επιθήλιο, το 
οποίο περιβάλλεται από ινώδη ιστό. Το χαρακτηριστικό της σημείο, που μάλιστα τη διαφοροποιεί από 
τη δερμοειδή κύστη, είναι η απουσία από το τοίχωμά της εξαρτημάτων του δέρματος. Θεραπεία της 
επιδερμοειδούς κύστης είναι η εκπυρήνιση και η πρόγνωσή της άριστη.

ΕΑ85
Τίτλος: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΣΧΙΣΤΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΜΦΥ-
ΤΕΥΜΑΤΩΝ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Ομιλητής: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΡΗΒΑΛΑΣΗΣ

Συγγραφείς: ΣΑΡΗΒΑΛΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ1, ΝΕΦΕΛΗ ΤΣΑΓΚΑΡΗ2, ΓΚΟΥΤΖΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ3, ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ4, ΠΕΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ5

1. ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟΜ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘ/ΚΗΣ ΧΕΙΡ/ΚΗΣ ; 
2. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ-ΠΡΟΣΘΕΤΟΛΟΓΟΣ;
3. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΟΜ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘ/ΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ;
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4. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ;
5. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΟΜ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘ/ΚΗΣ ΧΕΙΡ/ΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

Περίληψη
Η αποκατάσταση ασθενών με σχιστία είναι ένα δύσκολο εγχείρημα που απαιτεί την συνεργασία σχεδόν 
του συνόλου των οδοντιατρικών ειδικοτήτων. Το σχέδιο θεραπείας είναι πάντα εξατομικευμένο ανάλογα 
με την περιοχή αποκατάστασης, τις ανατομικές ιδιαιτερότητες της περιοχής όπως διαμορφώθηκαν μετά 
την σύγκλειση της σχιστίας, το προσδοκώμενο αισθητικό αποτέλεσμα αλλά δυστυχώς και τις οικονομικές 
δυνατότητες του ασθενούς. 

Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι να περιγράψει τον τρόπο που προσεγγίζονται διαγνωστικά και 
θεραπευτικά οι ασθενείς οι οποίοι έχουν οδοντικό έλλειμμα στην αισθητική ζώνη συνέπεια σχιστίας. 

Υλικά-Μέθοδος: Παρουσιάζονται δυο ασθενείς με ιστορικό χειλεογναθουπεωιοσχιστίας οι οποίες 
αποκαταστάθηκαν χειρουργικά από στοματικό και γναθοπροσωπικό χειρουργό. Ο πρώτος ασθενής 
αντιμετωπίστηκε σε ιδιωτικό πλαίσιο και το δεύτερο στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος της 
Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Για την αποκατάσταση του οδοντικού ελλείμματος χρησιμοποιήθηκαν 
οδοντικά εμφυτεύματα. Στην πρώτη περίπτωση έγινε χειρουργική αποκατάσταση της σχιστίας με λαγόνιο 
μόσχευμα και τοποθέτηση εμφυτεύματος σε δεύτερο χρόνο σε θέση πλαγίου τομέα. Στην δεύτερη λόγω 
έλλειψης οστικού υποστρώματος στην περιοχή του οδοντικού ελλείμματος και εξωτερικής απορρόφησης 
στον παρακείμενο κυνόδοντα έγινε εξαγωγή του κυνόδοντα, άμεση τοποθέτηση εμφυτεύματος στην θέση 
εξαγωγής και κάλυψη του ελλείμματος με πρόβολο. 

Αποτελέσματα: Από προσθετικής και αισθητικής άποψης προέκυψε άριστο αισθητικό και λειτουργικό 
αποτέλεσμα, το οποίο ικανοποιούσε τους ασθενείς. 

Συμπεράσματα: Η χρήση των οδοντικών εμφυτευμάτων στην αποκατάσταση οδοντικών ελλειμμάτων 
σε ασθενείς με σχιστία προσφέρουν μια αξιόπιστη λύση. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι αισθητικά και 
λειτουργικά άριστο. Παρόλα αυτά, για την πλήρη αποκατάσταση των ασθενών αυτών, το σχέδιο θεραπείας 
συχνά πρέπει να προσαρμόζεται στους οστικούς περιορισμούς που προκύπτουν μετά την χειρουργική 
διευθέτηση της σχιστίας.

ΕΑ86
Τίτλος: ΕΓΚΕΦΑΛΟΤΡΙΔΥΜΙΚΗ ΑΓΓΕΙΩΜΑΤΩΣΗ (ΣΥΝΔΡΟΜΟ STURGE - WEBER) - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙ-
ΠΤΩΣΗΣ

Ομιλητής: ΜΗΝΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ

Συγγραφείς: ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΜΗΝΑΣ, ΧΗΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΒΟΛΙΩΤΗ ΑΡΕΤΗ, ΡΩΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑ-
ΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Περίληψη
Το σύνδρομο της Εγκεφαλοτριδυμικής Αγγειωμάτωσης (Sturge-Weber) αποτελεί μία σπάνια συγγενή 
διαταραχή με εκδηλώσεις από πολλά συστήματα συμπεριλαμβανομένου και του Στοματογναθικού. 
Παρουσιάζεται περίπτωση ασθενούς 38 ετών με εμφανώς παραμελημένη στοματική υγιεινή ο οποίος 
προσήλθε λόγω έντονου πόνου, κακοσμίας και παρουσίας επουλίδας στην άνω γνάθο που αιμορραγούσε 
αυτόματα. Περιγράφεται ο διαγνωστικός αλγόριθμος καθώς και η αντιμετώπιση που ακολούθησε.



62 36ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΑ87
Τίτλος: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ EAGLE ΜΕ ΕΞΩΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ: 
ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ομιλητής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ

Συγγραφείς: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ1, ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΚΚΑ2, ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ2, ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΚΟΥΤ-
ΖΑΝΗΣ3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΣΙΝΗΣ3

1. ΓΝΑ “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”
2. ΙΔΙΩΤΗΣ
3. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Το σύνδρομο Eagle χαρακτηρίζεται από υποτροπιάζοντα επεισόδια τραχηλο-φαρυγγικού πόνου, 
αίσθησης ξένου σώματος στην κατάποση, δυσκαταποσίας, ωταλγίας και προσωπαλγίας. Το σύνδρομο 
θεωρείται ότι οφείλεται είτε σε επιμήκυνση της βελονοϋοειδούς απόφυσης είτε σε επασβεστίωση του 
συμπλέγματος βελονοϋοειδών συνδέσμων. 

Σκοπός της ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση μίας περίπτωσης χειρουργικής αντιμετώπισης του εν λόγω 
συνδρόμου σε μία ασθενή 44 ετών που ανέφερε ιστορικό χρόνιων πόνων στην αριστερή περιοχή του 
στοματοφάρυγγα, χωρίς ιστορικό τραύματος ή χειρουργικής επέμβασης στον τράχηλο. 

Υλικά-Μέθοδοι: Η έκλυση συμπτωματολογίας κατά τη ψηλάφηση της αριστερής γλωσσοϋπερώιας 
πτυχής και η υποχώρησή της σε λίγα λεπτά μετά την έγχυση λιδοκαϊνης στην αμυγδαλή (θετικό τεστ) 
σε συνδυασμό με τον απεικονιστικό έλεγχο συνέβαλαν στη διάγνωση του συνδρόμου. Η επιλογή της 
εξωστοματικής προσπέλασης έγινε κατόπιν μη ανταπόκρισης της ασθενούς στη συντηρητική αγωγή και 
μη επιτυχούς προσπάθειας αφαίρεσης της επιμηκυσμένης απόφυσης με ενδοστοματική προσπέλαση. 

Αποτελέσματα: Έξι μήνες μετά την αφαίρεση της βελονοϋοειδούς απόφυσης τόσο η ένταση όσο και η 
συχνότητα των επεισοδίων ελαττώθηκε σημαντικά, ενώ δεν υπήρξαν επιπλοκές ή λειτουργικές διαταραχές 
από την επέμβαση. Η αισθητική εικόνα της μετεγχειρητικής ουλής κρίθηκε ιδιαιτέρως ικανοποιητική. 

Συμπεράσματα: Η χειρουργική αντιμετώπιση του συνδρόμου με εξωστοματική προσπέλαση είναι ιδιαι-
τέρως αποτελεσματική και προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε περιπτώσεις σοβαρής επιμήκυνσης. 
Είναι σημαντικό για τον οδοντίατρο να είναι εξοικειωμένος με την κλινική εικόνα του συνδρόμου και να 
μπορεί να συμβάλει στη διάγνωση και τη θεραπεία.

ΕΑ88
Τίτλος: ΟΔΟΝΤΟΓΕΝΗΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΤΙΔΑ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Ομιλητής: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ

Συγγραφείς: Δ. ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ1, Γ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ2, Ι. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ1, Γ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ1

1. ΤΜΗΜΑ ΣΓΠΧ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ Γ.Ν.Η.
2. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Περίληψη:
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται περίπτωση επέκτασης οδοντογενούς αποστήματος από γομφίο της 
κάτω γνάθου, στην τραχηλική χώρα αρχικά και στη συνέχεια στο μεσοθωράκιο. Πρόκειται για άνδρα 
ασθενή 37 ετών πρώην χρήστη ηρωίνης και οροθετικό για ηπατίτιδα C, ο οποίος προσήλθε στο Τ.Ε.Π. του 
Βενιζελείου Γ.Ν.Η. με διόγκωση της δεξιάς υπογνάθιας χώρας, τρισμό και δεκατική πυρετική κίνηση. Είχε 
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προηγηθεί εξαγωγή του 46 προ 10 ημερών. Η κλινική εξέταση και ο απεικονιστικός έλεγχος ανέδειξαν 
αλλοίωση στην περιοχή του εξαχθέντος δοντιού και εικόνα αποστήματος στη δεξιά τραχηλική χώρα με 
επέκταση στο ανώτερο μεσοθωράκιο. Ο ασθενής εισήχθη στο Τμήμα Στοματικής & Γναθοπροσωπικής 
Χειρουργικής, ετέθη σε ενδοφλέβια αντιβιοτική αγωγή και άμεσα, υπό γενική αναισθησία, έγινε διάνοιξη 
και παροχέτευση των αποστηματικών συλλογών με τροποποιημένη τραχηλική τομή και θωρακοτομή. Εν 
συνεχεία μεταφέρθηκε στη Θωρακοχειρουργική Κλινική του Πα.Γ.Ν.Η για περαιτέρω νοσηλεία. Μετά 4 
ημέρες, δεύτερη CT ανέδειξε νέα πυώδη συλλογή στο μεσοθωράκιο, οπότε πραγματοποιήθηκε εκ νέου 
θωρακοτομή και παροχέτευση της συλλογής. Ο ασθενής εξήλθε 20 ημέρες αργότερα. Η περίπτωση 
αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τη ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, να τονίσει τη σημασία της έγκαιρης 
διάγνωσης και της ορθής διαχείρισης των οδοντογενών λοιμώξεων και τέλος να επιστήσει την προσοχή 
του Γενικού Οδοντιάτρου στο θέμα της πρόληψης σε ασθενείς με συναφές ιστορικό.

ΕΑ89
Τίτλος: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΣΙΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΑ-
ΤΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΟΔΟΝΤΟΓΕΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΤΩΝ ΓΝΑΘΩΝ

Ομιλητής: ΜΑΡΙΑ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ

Συγγραφείς: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ1, ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ1, ΜΠΕΧΤΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ2, ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟ-
ΛΑΟΣ3

1. MD, DDS, PHD, ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ
2. DDS, ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ.
3. MD,DDS,PHD, ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Α.Π.Θ.

Περίληψη

Εισαγωγή: Οι κερατινοποιούμενοι οδοντογενείς όγκοι (κερατινοκύστεις) είναι καλοήθη ενδοοστικά κυ-
στικά νεοπλάσματα οδοντογενούς προέλευσης. Οι όγκοι αυτοί εμφανίζουν επιθετική συμπεριφορά με 
υψηλά ποσοστά τοπικής υποτροπής. Έχουν προταθεί διάφορα πρωτόκολλα αντιμετώπισης που περιλαμ-
βάνουν τόσο συντηρητικές χειρουργικές μεθόδους όσο και πιο επιθετικές. Η μαρσιποποίηση και η 
αποσυμπίεση είναι δύο παρόμοιας φιλοσοφίας συντηρητικές μέθοδοι θεραπείας που χρησιμοποιούνται 
ευρέως στην αντιμετώπιση μεγάλων κυστικών βλαβών των γνάθων. 

Μέθοδος: Στην παρούσα αναδρομική μελέτη παρουσιάζονται επτά ασθενείς ηλικίας από 18-63 ετών που 
προσήλθαν με κερατινοποιούμενους οδοντογενείς όγκους των γνάθων. Σε έναν ασθενή ο όγκος αφορούσε 
την άνω γνάθο, ενώ στους υπόλοιπους την κάτω γνάθο. Όλες οι κύστεις αντιμετωπίστηκαν σε πρώτο 
χρόνο με αποσυμπίεση ή μαρσιποποίηση, δηλαδή με διάνοιξη μικρού οστικού παράθυρου πάνω από την 
κύστη και τοποθέτηση σωλήνα αποσυμπίεσης ή γάζας ιωδοφορμίου μέσα στην κυστική κοιλότητα.

Αποτελέσματα: Σε τρεις ασθενείς έγινε εκπυρήνιση σε δεύτερο χρόνο υπολειμματικής βλάβης που 
παρέμεινε μετά από χρονικό διάστημα 8 με 12 μηνών. Σε έναν ασθενή που αντιμετωπίστηκε μόνο με 
μαρσιποποίηση παρατηρήθηκε μικρή υποτροπή 21 μήνες μετά την πρώτη επέμβαση, που αντιμετωπίστηκε 
με εκπυρήνιση και περιφερικό εκτροχισμό οστού. Σε κανέναν ασθενή δεν έχει έκτοτε εμφανιστεί υποτροπή 
με χρόνο παρακολούθησης που κυμαίνεται από 26 μέχρι  78 μήνες.

Συμπεράσματα: Η μαρσιποποίηση/αποσυμπίεση είναι ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι χωρίς σοβαρές 
επιπλοκές που έχουν θέση στην αντιμετώπιση των κερατινοποιουμενων οδοντογενών όγκων με καλά 
αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την μείωση του μεγέθους της βλάβης, την προστασία ευαίσθητων ανα-
τομικών δομών και την επαναπλήρωση της κυστικής κοιλότητας με οστό. Συνιστάται εκπυρήνιση της 
υπολειμματικής βλάβης σε δεύτερο χρόνο για να μειωθεί η πιθανότητα υποτροπής.  
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ΕΑ90
Τίτλος: ΑΚΑΝΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΑΚΡΟΡΡΙΖΙΚΗΣ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ

Ομιλητής: ΜΗΝΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ

Συγγραφείς: ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΜΗΝΑΣ, ΧΗΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΒΟΛΙΩΤΗ ΑΡΕΤΗ, ΡΩΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Περίληψη:
Το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα των γνάθων συνήθως παρουσιάζεται ως ελκωτική η εξωφυτική βλάβη. 
Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να μιμείται περιοδοντική ή ακρορριζική βλάβη.
Παρουσιάζεται η περίπτωση ασθενούς 62 ετών με ελεύθερο ιατρικό ιστορικό στην οποία πραγματο-
ποιήθηκε εξαγωγή του 47 σε ιδιώτη οδοντίατρο. Η ακρορριζική αλλοίωση εστάλη για βιοψία που έδειξε 
ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα.
Περιγράφεται η θεραπευτική αντιμετώπιση της ασθενούς που περιελάμβανε εκτόμη της γνάθου, λεμφα-
δενικό καθαρισμό και ακτινοθεραπεία.

Σκοπός της εργασίας είναι να επισημανθεί η σημασία της έγκαιρης παραπομπής και επακόλουθης 
διάγνωσης, η οποία επιβάλλεται να γίνεται ακόμα και σε βλάβες που εμφανίζονται με καλοήθη κλινικά και 
απεικονιστικά χαρακτηριστικά.

 

ΕΑ91
Τίτλος: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

Ομιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Συγγραφείς: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

NICOSIA DENTAL IMPLANT CENTER

Περίληψη
Σήμερα με την οικονομική στενότητα που βιώνουμε σαν επαγγελματίες, η μείωση των λειτουργικών 
εξόδων μας χωρίς να μειώνεται και η ποιότητα των υπηρεσιών μας θεωρείται αυτονόητη. Μέσα σε 
αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η ενεργειακή αυτονόμηση ενός οδοντιατρείου. Χρησιμοποιώντας την 
σύγχρονη τεχνολογία, μπορούμε να μειώσουμε το ενεργειακό μας στίγμα και να μηδενίσουμε το βραχνά 
της πληρωμής στη ΔΕΗ. Φωτοβολταϊκά, λάμπες led, νέου τύπου κλιματιστικά και υβριδικά συστήματα 
ανορθωτών συνδυασμένα με μπαταρίες λιθίου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.

 

ΕΑ92
Τίτλος: Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Ομιλητής: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Συγγραφείς: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΔΙΩΤΗΣ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
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Περίληψη
Παρουσίαση αποφάσεων των Ελληνικών Δικαστηρίων για το θέμα της προβολής των οδοντιάτρων. 
Θα εξεταστεί αν εξακολουθεί να ισχύει η απόλυτη απαγόρευση της διαφήμισης των οδοντιατρικών 
υπηρεσιών. Από που ξεκινά η νόμιμη προβολή των οδοντιατρικών υπηρεσιών μέχρι που μπορεί να 
φτάσει και πότε μπορεί να στοιχειοθετηθεί πειθαρχικό αδίκημα. Η αντιμετώπιση των οδοντιάτρων ως 
ανεξάρτητων οικονομικών μονάδων, με βάση τη νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων και η εφαρμογή 
των κανόνων του ανταγωνισμού. Ποιες δικαστικές αποφάσεις αφορούν την κατάργηση των ελάχιστων 
ορίων των αμοιβών των οδοντιάτρων και ποιες είναι οι συνέπειες από την κατάργηση αυτή. Ποια η νομική 
θέση των οδοντιατρικών συλλογών κατά την ερμηνεία του δικαίου του ανταγωνισμού, σύμφωνα με την 
ελληνική νομολογία. Πως επιδρά η ελευθερία της έκφρασης και η επαγγελματική ελευθερία στην προβολή 
των οδοντιατρικών υπηρεσιών. Προβολή των οδοντιατρικών υπηρεσιών και ενημέρωση του πολίτη - 
ασθενούς.

 

ΕΑ93
Τίτλος: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ομιλητής: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΟΚΑ

Συγγραφείς: ΤΖΟΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ1, ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ2

1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Α.Π.Θ.
2. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Α.Π.Θ.

Περίληψη

Εισαγωγή: Η εμφάνιση του προσώπου σχετίζεται άμεσα με την κοινωνική θέση και την ψυχοσύνθεση 
του ατόμου. Η αισθητική βελτίωση του προσώπου, χωρίς την ανάγκη θυσίας υγιών οδοντικών ιστών είναι 
δυνατή χάρις στην πρόοδο στην τεχνολογία των βιοϋλικών.

Σκοπός: Το κλείσιμο ανοικτών μεσοδοντίων διαστημάτων αποτελεί συχνό αίτημα τόσο για αισθητικούς 
λόγους, όσο και για λειτουργικούς όπως η περιοδοντική ναρθηκοποίηση, η βελτίωση του ορθοδοντικού 
αποτελέσματος ή ακόμη και η βελτίωση της φώνησης. Ο σεβασμός στους πολύτιμους οδοντικούς ιστούς 
και η ανάγκη μακροπρόθεσμης διατήρησης του αποτελέσματος μας οδηγούν σε επιλογές ελάχιστα ή μη 
παρεμβατικές. Σημαντική είναι επίσης και η δυνατότητα αντιστροφής του αποτελέσματος με το ελάχιστο 
βιολογικό κόστος, κάτι που είναι δυνατό μόνο με τις μη επεμβατικές τεχνικές.

Τεχνικές - Υλικά: Θα αναλυθεί διεξοδικά με φωτογραφίες και βίντεο η θεραπευτική αντι-μετώπιση 
ενός περιστατικού με εξεζητημένα διαστήματα στην κάτω γνάθο. Συγκεκριμένα, γυναίκα 40 ετών 
προσήλθε στην μεταπτυχιακή κλινική Οδοντικής Χειρουργικής του Α.Π.Θ., με κύριο παράπονο την 
ύπαρξη διαστημάτων στην πρόσθια περιοχή της κάτω γνάθου. Προηγήθηκε λήψη αποτυπωμάτων, 
διαγνωστικό κέρωμα, μεταφορά με ενδοστοματικό mock-up για την άμεση αξιολόγηση της φώνησης 
και αισθητικής. Για τις τελικές αποκαταστάσεις απομονώθηκε το χειρουργικό πεδίο (θα γίνει περιγραφή 
νέας τεχνικής γλωσσικής απώθησης του απομονωτήρα), και για την αντιγραφή του διαγνωστικού 
κερώματος χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της κατασκευής γλωσσικού πετάλου από κλειδί σιλικόνης. Για τις 
αποκαταστάσεις χρησιμοποιήθηκε σύνθετη διαστρωματική ρητίνη.

Συμπεράσματα: Το αποτέλεσμα κρίθηκε αισθητικά και λειτουργικά αποδεκτό, ικανοποιώντας ταυτόχρονα 
το αίτημα της ασθενούς για ελάχιστη παρέμβαση.
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ΕΑ94
Τίτλος: ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ: ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

Ομιλητής: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Συγγραφείς: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ1, ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ2

1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Α.Π.Θ.
2. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Α.Π.Θ.

Περίληψη
Οι αισθητικές απαιτήσεις των ασθενών που επισκέπτονται τον οδοντίατρο είναι διαρκώς αυξανόμενες τόσο 
από πλευράς άμεσης όσο και μακροχρόνιας οπτικής απόδοσης. Η οδοντική αισθητική σχετίζεται άμεσα με 
την αυτοπεποίθηση του ατόμου και την κοινωνική του θέση και λειτουργία. Ο κλινικός οδοντίατρος διαθέτει 
πληθώρα επιλογών που μπορεί να προσφέρει για την βελτίωση της αισθητικής ζώνης. Οι κεραμικές όψεις 
προσφέρουν μία εναλλακτική με αποτελέσματα χρωματικά σταθερά στο χρόνο σε ασθενείς με ιδιαίτερες 
αισθητικές απαιτήσεις. Στο περιστατικό που παρουσιάζουμε, άρρεν ασθενής, ετών 22, προσήλθε στην 
μεταπτυχιακή κλινική της Οδοντικής Χειρουργικής του Α.Π.Θ. παραπονούμενος για διαστήματα μεταξύ των 
έξι πρόσθιων δοντιών της άνω γνάθου. Λήφθηκε το ιστορικό, πραγματοποιήθηκε διαγνωστικό κέρωμα το 
οποίο παρουσιάσθηκε στον ασθενή και μετά τη συγκατάθεσή του για το σχέδιο θεραπείας, ακολούθησε 
παρασκευή των δοντιών, αποτύπωση, κατασκευή μεταβατικών αποκαταστάσεων για αξιολόγηση του 
αποτελέσματος για τρεις εβδομάδες, μετά το οποίο ακολούθησε η μόνιμη τοποθέτηση των έξι όψεων. Κατά 
την επαναξιολόγηση κρίθηκε πως οι αισθητικές και λειτουργικές απαιτήσεις του ασθενή ικανοποιήθηκαν.

 

ΕΑ95
Τίτλος: ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΩΔΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥ-
ΜΕΝΩΝ ΜΕ ΙΝΕΣ ΥΑΛΟΥ ΡΗΤΙΝΩΝ

Ομιλητής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ

Συγγραφείς: ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ1, ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ2, ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ3

1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΘ
2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΘ
3. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΘ

Περίληψη

Εισαγωγή: Η αποκατάσταση των οδοντικών ελλειμμάτων μεμονωμένων δοντιών γίνεται είτε με την 
τοποθέτηση εμφυτεύματος ή την κατασκευή προσθετικής εργασίας. Αμφότερες οι λύσεις αυτές, απαιτούν 
χρόνο και συνήθως έχουν υψηλό κόστος. Οι άμεσες συγκολλούμενες κατασκευές από σύνθετη ρητίνη και 
ίνες υαλονημάτων προσφέρουν λύση τόσο για την άμεση λειτουργική κι αισθητική αποκατάσταση, όσο 
και ως μακράς πνοής μεταβατικές αποκαταστάσεις, χωρίς να παρεμβαίνουν επεμβατικά στους οδοντικούς 
ιστούς, συνεπώς χωρίς να επηρεάζουν την εφαρμογή των μονιμοτέρων κλασσικών μεθόδων.

Σκοπός: Θα παρουσιαστούν δύο περιστατικά άμεσης αποκατάστασης ελλειμμάτων τομέων με τη χρήση 
ρητινών και υαλονημάτων. Στο πρώτο το ελλείπον #11 αναπληρώθηκε με άμεση κατασκευή από ρητίνη 
και ναρθηκοποιήθηκε με τα άνω πρόσθια με ίνες υαλονημάτων και ρητίνη. Στο δεύτερο περιστατικό το 
#41 που εξήχθη για περιοδοντικούς λόγους, επανατοποθετήθηκε άμεσα, σύγχρονα με ναρθηκοποίηση 
των πρόσθιων.

Μέθοδος - Υλικά: Η μέτρηση του απαιτούμενου μήκους υαλονημάτων έγινε με τη βοήθεια οδοντικού 
νήματος. Το χειρουργικό πεδίο απομονώθηκε κι ακολούθησε οξική κατεργασία των δοντιών με 37% 
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ορθοφωσφορικό οξύ, τοποθέτηση συνδετικού παράγοντα και πολυμερισμός του. Τα ελλείμματα 
συμπληρώθηκαν με κατασκευή από ρητίνη ή την τοποθέτηση του εξαχθέντος δοντιού. Οι ίνες με τη 
βοήθεια μικρής ποσότητας λεπτόρρευστης ρητίνης συγκολλήθηκαν τμηματικά σε ένα προς ένα δόντι. Στη 
συνέχεια καλύφθηκαν με ρητίνη, ρυθμίστηκαν παρεμβολές στη σύγκλειση και λειάνθηκαν. 

Αποτελέσματα: Ο εξαμηνιαίος επανέλεγχος έδειξε σταθερό λειτουργικό και αισθητικό απο-τέλεσμα, 
χωρίς ανάγκη παρεμβάσεων, ενώ ο βαθμός ικανοποίησης των ασθενών ήταν ικανοποιητικός.

Συμπεράσματα: Η άμεση αποκατάσταση νωδότητας με χρήση υαλονημάτων είναι μία αποτε-λεσματική, 
βιώσιμη, οικονομική και επιδιορθώσιμη μακράς διαρκείας μεταβατική λύση για ασθενείς με αυξημένες 
αισθητικές απαιτήσεις.

 

ΕΑ96
Τίτλος: ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΔΥΣΧΡΩΜΙΩΝ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙ-
ΚΩΝ

Ομιλητής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΜΑΣ

Συγγραφείς: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΜΑΣ1, ΠΑΡΙΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ2, ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΛΙΝΙΩΤΗ-ΚΟΥΜΠΙΑ3

1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, Α.Π.Θ.
2. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, Α.Π.Θ.
3. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, Α.Π.Θ.

Περίληψη

Εισαγωγή: Οι δυσχρωμίες των δοντιών οφείλονται σε παράγοντες ενδογενούς και εξωγενούς αιτιολογίας. 
Στις εξωγενούς αιτιολογίας δυσχρωμίες αναφέρονται μεταξύ άλλων το κάπνισμα, το μάσημα καπνού, οι 
τροφές, τα ποτά, η οδοντική πλάκα και διάφορα φάρμακα, ενώ στις ενδογενούς αιτιολογίας δυσχρωμίες 
συμπεριλαμβάνονται οι τετρακυκλίνες, η οδοντική φθορίαση, οι δυσχρωμίες από πολφική αιμορραγία 
λόγω τραύματος, δυσχρωμίες από νέκρωση του πολφού, δυσχρωμίες που οφείλονται σε κληρονομικές 
διαταραχές (ατελής αδαμαντινογένεση) και τέλος δυσχρωμίες λόγω ηλικίας.

Σκοπός: Στόχος της παρούσας ελεύθερης ανακοίνωσης αποτελεί η ανάλυση της αιτιολογίας των οδοντικών 
δυσχρωμιών καθώς και ο τρόπος αντιμετώπισής τους.

Μέθοδοι - Υλικά: Θα χρησιμοποιηθούν πληροφορίες από τη σύγχρονη βιβλιογραφία και θα γίνει 
παρουσίαση κλινικών περιστατικών για την αντιμετώπιση των παραπάνω αιτιολογικών παραγόντων.

Συμπεράσματα: Η αιτιολογία των οδοντικών δυσχρωμιών ποικίλει. Στις δυσχρωμίες που η λεύκανση 
δεν ανταποκρίνεται αποτελεσματικά, προτείνεται η αποκατάσταση αυτών με σύνθετη ρητίνη άμεσα ή 
η κατασκευή όψεων σύνθετης ρητίνης ή πορσελάνης, καθώς επίσης και η τοποθέτηση ολοκεραμικών 
στεφανών.

ΕΑ97
Τίτλος: ΛΕΥΚΑΝΣΗ ΣΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ: ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Ομιλητής: ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΑΦΙΤΣΑ

Συγγραφείς: ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΑΦΙΤΣΑ1, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΙΤΡΟΥ2, ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΛΙΝΙΩΤΗ ΚΟΥΜΠΙΑ3

1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Α.Π.Θ.
2. ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Α.Π.Θ.
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3. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Α.Π.Θ.

Περίληψη

Εισαγωγή: Ολοένα και περισσότεροι ασθενείς σήμερα επισκέπτονται τον οδοντίατρο επιζη-τώντας 
την αισθητική βελτίωση του χαμόγελου. Η βελτίωση αυτή αφορά συνήθως το χρώμα των δοντιών, 
καθιστώντας την λεύκανση μια αρκετά συχνή επιλογή για τον κλινικό. Για τον σκοπό αυτό, ο κλινικός έχει 
στη διάθεσή του πληθώρα μέσων και τεχνικών που στοχεύουν στην βελτίωση της χρωματικής απόδοσης 
τόσο των ακέραιων όσο και των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών. Παράλληλα, οι δυνατότητες που 
προσφέρει πλέον η τεχνολογία, όπως η χρήση των laser στη λεύκανση, προσφέρουν μια νέα κλινική 
προσέγγιση στην αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανασκόπηση της τρέχουσας μεθοδολογίας αντιμετώ-πισης 
δυσχρωμιών, τόσο των ακέραιων όσο και των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών, με λεύκανση στο 
ιατρείο.

Υλικά και Μέθοδος: για τον σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση κλινικών περιστατικών από την 
Μεταπτυχιακή Κλινική του τμήματος Οδοντικής Χειρουργικής του Α.Π.Θ.

Συμπεράσματα: η εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων της κάθε τεχνικής καθώς και η προσεκτική επιλογή 
περιστατικού μπορούν να οδηγήσουν με ασφάλεια σε ένα άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα.

ΕΑ98
Τίτλος: ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΙΣΘΙΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΗ ΡΗΤΙΝΗ

Ομιλητής: ΦΛΩΡΑ ΑΓΓΕΛΕΤΑΚΗ

Συγγραφείς: ΑΓΓΕΛΕΤΑΚΗ ΦΛΩΡΑ1, ΓΚΟΓΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ2

1. ΙΔΙΩΤΗΣ
2. 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, ΙΔΙΩΤΗΣ

Περίληψη

Εισαγωγή: Οι σύγχρονες σύνθετες ρητίνες αποτελούν συχνά το υλικό εκλογής για την απο-κατάσταση των 
οπισθίων δοντιών, τόσο μέσω της άμεσης όσο και της έμμεσης τεχνικής.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της άμεσης και της έμμεσης τεχνικής για την 
αποκατάσταση οπισθίων δοντιών με σύνθετη ρητίνη.

Μεθοδολογία - Υλικά: Αναλυτική περιγραφή, κατά στάδιο, της άμεσης και έμμεσης τεχνικής αποκατάστασης 
οπισθίων δοντιών με σύνθετη ρητίνη, μέσω παρουσίασης κλινικών περιστατικών.

Αποτελέσματα: Τόσο ή άμεση όσο και η έμμεση τεχνική, στα περιστατικά που περιγράφονται, οδήγησαν 
σε επιτυχή αποκατάσταση οπισθίων δοντιών, επιτυγχάνοντας ελάχιστη αποκοπή οδοντικής ουσίας, 
αισθητική και μειωμένο οικονομικό και χρονικό κόστος.

Συμπεράσματα: Οι σύνθετες ρητίνες αποτελούν ένα αξιόπιστο και εύχρηστο υλικό αποκα-τάστασης των 
οπισθίων δοντιών, τόσο με την άμεση όσο και με την έμμεση τεχνική, συνδυάζοντας μειωμένο κόστος, 
ελάχιστη αποκοπή οδοντικής ουσίας και άριστη αισθητική.
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ΕΑ99
Τίτλος: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ 2 ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΟΛΙΚΩΝ ΟΔΟΝΤΟ-
ΣΤΟΙΧΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟ

Ομιλητής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Συγγραφείς: ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ1, ΝΑΚΑ ΟΛΓΑ2, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ3

1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ, ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ, Α.Π.Θ.
2. ΛΕΚΤΟΡΑΣ, ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ, Α.Π.Θ.
3. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ, Α.Π.Θ.

Περίληψη

Εισαγωγή: Οι επένθετες επιεμφυτευματικές οδοντοστοιχίες στηριζόμενες σε δυο εμφυτεύματα θεω-
ρούνται η θεραπεία εκλογής για την ολικά νωδή κάτω γνάθο. Καλύτερη μασητική ικανότητα, καλύτερη 
εφαρμογή και συγκράτηση, βελτιωμένη λειτουργία και βελτίωση της ποιότητας ζωής, αναφέρονται ως 
σημαντικά οφέλη των αποκαταστάσεων αυτών σε σχέση με τις συμβατικές οδοντοστοιχίες.

Σκοπός: Η διερεύνηση, αξιολόγηση και τυποποίηση των αναφερόμενων στη βιβλιογραφία κριτηρίων που 
χαρακτηρίζουν το θεραπευτικό αποτέλεσμα των επένθετων επιεμφυτευματικών οδοντοστοιχιών της 
κάτω γνάθου και η εφαρμογή τους σε ασθενείς στους οποίους επιλέχθηκε η συγκεκριμένη θεραπευτική 
προσέγγιση.

Υλικά και Μέθοδοι: Υλικό της μελέτης αποτέλεσαν ολικά νωδά άτομα που προσήλθαν στην κλινική 
και αντιμετωπίστηκαν θεραπευτικά με συμβατική ολική οδοντοστοιχία στην άνω γνάθο και επένθετη 
επιεμφυτευματική οδοντοστοιχία στηριζόμενη σε 2 εμφυτεύματα στην κάτω γνάθο. Στους ασθενείς 
αυτούς εφαρμόστηκαν κριτήρια αξιολόγησης που αφορούσαν στην επιβίωση και την επιτυχία των 
οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων και των επιεμφυτευματικών οδοντοστοιχιών, την υγεία των 
περιεμφυτευματικών ιστών και στην ικανοποίησή τους.

Αποτελέσματα: Η εφαρμογή των συγκεκριμένων κριτηρίων παρείχε δεδομένα σχετικά με το είδος 
συναρμογής των εμφυτευμάτων με την υπερκατασκευή, την στήριξη, την συγκράτηση και την 
σταθερότητα των αποκαταστάσεων, την κλινική και ακτινογραφική κατάσταση των εμφυτευμάτων και 
των περιεμφυτευματικών ιστών καθώς και την ικανοποίηση των ασθενών.

Συμπεράσματα: Ο προσδιορισμός και η τυποποίηση των υπαρχόντων κριτηρίων και η συνδυαστική 
προσέγγιση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων οδήγησε στον προσδιορισμό των παραμέτρων εκείνων 
που χαρακτηρίζουν την επιβίωση ή ενοχοποιούνται για την αποτυχία της συγκεκριμένης θεραπευτικής 
προσέγγισης. Οι παράμετροι αυτοί θα πρέπει να εξετάζονται και να αξιολογούνται σε κάθε συνεδρία 
επανελέχγου.

ΕΑ100
Τίτλος: ΣΥΝΤΗΞΗ ΑΝΩ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ομιλητής: ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ

Συγγραφείς: ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ1, ΕΛΠΙΔΑ ΣΑΜΑΡΑ2, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΡΛΗΣ3, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΡΛΗΣ4

1. DDS, MSC, PHD-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ, MSC, PHD ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΜΦΥΤ-
ΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ.
2. DDS, MPH-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ, MPH, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ.
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3. DDS-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
4. DDS, PHD-ΚΑΘΗΓΗΤΉΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡ. - ΧΕΙΡ. ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ Α.Π.Θ.

Περίληψη

Εισαγωγή: Οδοντογενείς ανωμαλίες κατά την ανάπτυξη του οδοντικού σπέρματος οδηγούν σε σύντυξη 
δοντιών με αποτέλεσμα αισθητικά, ενδοδοντικά, περιοδοντικά και ορθοδοντικά προβλήματα. Στην 
περίπτωση της σύντηξης, δυο ανεξάρτητα οδοντικά σπέρματα κατά την περίοδο της διάπλασης ενώνονται 
και εμφανίζεται συνήθως ένα δόντι με δυο ριζικούς σωλήνες με μία ή δύο ρίζες. Η συχνότητα εμφάνισης 
σύντηξης είναι 0,1% στη μόνιμη και 0,5% στη νεογιλή οδοντοφυΐα.

Σκοπός: Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε ενδιαφέρουσα περίπτωση σύντηξης υπεράριθμου δοντιού με 
το μόνιμο κεντρικό τομέα (21).

Υλικά και Μέθοδος: Αγόρι 9 ετών προσήλθε στην κλινική Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής Α.Π.Θ. 
παραπονούμενο για την αισθητική των προσθίων δοντιών. Στο ιστορικό δεν αναφέρεται τραυματισμός 
του οδοντικού φραγμού, οδοντικές ανωμαλίες στην οικογένεια ή στη νεογιλή οδοντοφυία του ασθενή. 
Έγινε κλινικός και ακτινογραφικός έλεγχος και τέθηκε η διάγνωση σύντηξης δοντιών.

Αποτελέσματα: Η εγγύς-άπω διάσταση του αριστερού κεντρικού τομέα ήταν φυσιολογική. Το υπεράριθμο 
δόντι επικάθονταν στην παρειακή επιφάνεια του τομέα. Η υπολογιστική τομογραφία κωνικής δέσμης 
έδειξε αδιάπλαστο ακρορίζιο και συνένωση των ριζικών σωλήνων στα 2/3 του δοντιού. Αποφασίστηκε 
προσεκτικός διαχωρισμός και τμηματική εξαίρεση του υπεράριθμου δοντιού. Δεν πραγματοποιήθηκε 
ενδοδοντική θεραπεία, ούτε οποιασδήποτε μορφής επικάλυψη του εκτεθέντος πολφού, αφήνοντας τη 
δυναμική του πολφού για πλήρη διάπλαση της ρίζας του δοντιού. Η ανάγκη ορθοδοντικής θεραπείας 
αποφασίστηκε να διερευνηθεί σε δεύτερο χρόνο.

Συμπεράσματα: Μετά από τρία χρόνια και συχνούς επανελέγχους επιβεβαιώνεται, η αυξημένη αναπτυξιακή 
- επουλωτική δυνατότητα του πολφικού ιστού σε υπό ανάπτυξη δόντια αφού παρατηρήθηκε σταδιακή 
ολοκλήρωση της διάπλασης της ρίζας, διατήρηση της ζωτικότητας του δοντιού, απουσία θυλάκου, 
βελτίωση της αισθητικής και ικανοποίηση του μικρού ασθενούς.

ΕΑ101
Τίτλος: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΛΗΨΗ ΔΙΦΩΣΦΟ-
ΝΙΚΩΝ

Ομιλητής: ΖΗΖΗΣ ΒΑΙΤΣΙΔΗΣ

Συγγραφείς: ΔΕΡΒΙΣΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ1, ΒΑΙΤΣΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ1, ΣΚΙΑΔΑ ΕΙΡΗΝΗ1, ΤΣΙΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ2

1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ Α.Π.Θ.
2. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥ-
ΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ Α.Π.Θ.

Περίληψη

Εισαγωγή: Τα διφωσφονικά είναι αντιοστεοπενικά φάρμακα που αναστέλλουν τη δράση των οστεο-
κλαστών, αποτρέποντας έτσι την απώλεια οστού στον οργανισμό. Η δράση τους είναι δοσοεξαρτώμενη 
και χορηγούνται peros ή ενδοφλεβίως. Οι συνήθεις παθολογικές καταστάσεις που χορηγούνται είναι η 
οστεοπόρωση, η οστεοπενία και τα οστικά νεοπλάσματα. Η σύνδεση τους με την οστεονέκρωση στη 
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γναθοπροσωπική περιοχή συζητιέται εντόνως τα τελευταία χρόνια κι έχουν γίνει πολλές μελέτες προς 
αυτή την κατεύθυνση.

Σκοπός: Θα αναφερθούμε σε ένα πρωτόκολλο αντιμετώπισης ασθενών που πρόκειται να πραγματο-
ποιήσουν κάποια χειρουργική οδοντιατρική επέμβαση και λαμβάνουν χρονίως διφωσφονικά, μέσα από μια 
εκτεταμένη έρευνα που έγινε σε ασθενείς της Κλινικής Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής και Χειρουργικής 
Εμφυτευματολογίας του Οδοντιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ.

Υλικά - Μέθοδος: Η αναδρομική μελέτη αφορά 120 ασθενείς που ελάμβαναν διφωσφονικά (>1έτος) peros 
ή ενδοφλεβίως και προσήλθαν στην κλινική μας για κάποια μικροχειρουργική επέμβαση, κυρίως εξαγωγή 
ενός ή περισσοτέρων δοντιών. Το πρωτόκολλο αφορούσε τη σχολαστική λήψη ιστορικού, οδηγίες για 
άριστη στοματική υγιεινή και αντισηψία, αντιβιοτική κάλυψη με συγκεκριμένο δοσολογικό σχήμα, πιθανή 
φατνιοπλαστική και συρραφή του τραύματος.

Αποτελέσματα: Η μετεγχειρητική πορεία των ασθενών που ακολούθησαν το συγκεκριμένο πρωτόκολλο 
ήταν ομαλή, χωρίς συνήθη συμβάματα όπως είναι η οστεονέκρωση των γνάθων, εκτός ελαχίστων 
περιπτώσεων που αφορούσαν κυρίως ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χορήγηση του αντιβιοτικού.

Συμπεράσματα: Η λήψη διφωσφονικών αφορά σημαντικό μέρος του πληθυσμού και η χρησιμότητα τους 
είναι αδιαμφισβήτητη, χωρίς ωστόσο να στερούνται ανεπιθύμητων παρενεργειών, με σημαντικότερη την 
οστεονέκρωση μετά από κάποια χειρουργική οδοντιατρική πράξη. Η χρήση συγκεκριμένου πρωτοκόλλου 
στην κλινική μας, έδειξε πολύ ικανοποιητική μετεγχειρητική ανταπόκριση, αφήνοντας ωστόσο προοπτική 
μελλοντικής τροποποίησης του σε λιγότερο “επιθετικά” σχήματα.

ΕΑ102
Τίτλος: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΓΝΑΘΩΝ ΑΠΟ ΔΙΦΩΣΦΩΝΙΚΑ ΦΑΡ-
ΜΑΚΑ

Ομιλητής: ΕΛΠΙΔΑ ΣΑΜΑΡΑ

Συγγραφείς: ΕΛΠΙΔΑ ΣΑΜΑΡΑ1, ΠΕΤΡΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ2, ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ3, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΡΛΗΣ4

1. DDS, MPH-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥ-
ΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
2. BDS, MJDF RCS (ENG), MFDS RCPS (GLASG), CERTMEDED FHEA-ACADEMIC DENTAL CORE TRAINEE OMFS 
AND RESTORATIVE DENTISTRY HONORARY CLINICAL LECTURER IN RESTORATIVE DENTISTRY BIRMINGHAM 
DENTAL HOSPITAL
3. DDS, MSC, PHD - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ, DDS, MSC ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΟΣ, PHD
4. DDS, PHD - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡ-
ΓΙΚΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ Α.Π.Θ.

Περίληψη

Εισαγωγή: Tα διφωσφωνικά φάρμακα χρησιμοποιούνται ευρέως για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης, 
την νόσο του Paget και το πολλαπλό μυέλωμα. Η οστεονέκρωση λόγω της χρήσης των διφωσφωνικών 
συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες επιπλοκές της χρήσης αυτών των φαρμάκων παγκοσμίως και 
πρωτοεμφανίστηκε το 2003. Δεν υπάρχει ομοφωνία σχετικά με τον ακριβή μηχανισμό της οστεονέκρωσης. 
Η οστεονέκρωση παραμένει ασυμπτωματική για εβδομάδες, μήνες η χρόνια ενώ εκδηλώνεται με 
πόνο, κινητικότητα των δοντιών, ερυθρότητα των περιβάλλοντων ιστών ακόμη και διαταραχές στην 
αισθητικότητα της περιοχής.

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τη συστηματική 
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ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τα πρωτόκολλα πρόληψης της οστεονέκρωσης σε ασθενείς 
που λαμβάνουν διφωσφωνικά φάρμακα.

Υλικά και Μέθοδος: Έγινε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στις βάσεις δεδομένων Pubmed (Medline) και 
Cochrane Database of Systematic Reviews, χωρίς περιορισμό στον χρόνο δημοσίευσης, χρησιμοποιώντας 
ως λέξεις κλειδιά τους Αγγλικούς όρους των λέξεων: πρωτόκολλο, πρόληψη, οστεονέκρωση γνάθων, 
εξαγωγή δοντιών και διφωσφωνικά φάρμακα. Συμπεριελήφθησαν μόνο έρευνες που αναφέρονταν σε 
ανθρώπους, το πρωτόκολλο που χρησιμοποιήθηκε και τα αποτελέσματα των επανέλεγχων.

Αποτελέσματα: Βρέθηκαν συνολικά 19 δημοσιευμένες εργασίες αλλά μόνο 15 πληρούσαν τα κριτήρια για 
να συμπεριληφθούν στην παρούσα συστηματική ανασκόπηση. Η διακοπή της χρήσης των διφωσφωνικών 
πριν την εξαγωγή δεν προσφέρει κανένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Η χρήση αντιμικροβιακού στοματικού 
διαλύματος πριν την εξαγωγή προτείνεται με στόχο την μείωση του μικροβιακού φορτίου ενώ δεν υπάρχει 
ομοφωνία σχετικά με τη χρήση και τη δοσολογία της αντιβιοτικής αγωγής πριν την εξαγωγή.

Συμπεράσματα: Δεν υπάρχουν ευρέως αποδεκτά πρωτόκολλα για την πρόληψη της οστεονέκρωσης των 
γνάθων σε ασθενείς που λαμβάνουν διφωσφωνικά φάρμακα.
 

ΕΑ103
Τίτλος: ΟΔΟΝΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ: ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ 
ΔΟΝΤΙΑ

Ομιλητής: ΑΡΓΥΡΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΑΜΑΣ

Συγγραφείς: ΚΟΥΡΑΜΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1, ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ1, ΣΚΙΑΔΑ ΕΙΡΗΝΗ1, ΚΟΥΡΑΜΑΣ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ2, ΚΟΝΔΥΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ1

1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ Α.Π.Θ.
2. COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA

Περίληψη
Τα οδοντώματα είναι οι πιο συχνοί οδοντογενείς όγκοι και αποτελούνται από όλους τους οδοντικούς 
ιστούς σε άλλοτε άλλη αναλογία (αδαμαντίνη, οδοντίνη, οστείνη και πολφικό ιστό). Τα οδοντώματα 
διακρίνονται σε σύνθετα (compound) και σε σύμπλεκτα (complex). Στα σύνθετα οδοντώματα που είναι 
και τα πιο συχνά, η εναπόθεση αδαμαντίνης και οδοντίνης γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε ο όγκος να 
έχει τη μορφή άτυπου δοντιού. Αντιθέτως, στα σύμπλεκτα οδοντώματα αυτή η εναπόθεση γίνεται με 
ακανόνιστο τρόπο με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας άμορφης μάζας οδοντικών ιστών. Ακτινογραφικά, 
στο σύνθετο οδόντωμα υπάρχουν ακτινοσκιερές μάζες που παρουσιάζουν μεγάλη ανατομική ομοιότητα 
με πολλαπλά άτυπα μικροσκοπικά δόντια μέσα σε σαφώς αφοριζόμενη ακτινοδιαυγαστική περιοχή. Η 
βλάβη συνήθως εμφανίζει ακτινογραφικά πυκνωτικό όριο που αντιστοιχεί σε κυστικό τοίχωμα και όταν 
εξαιρείται χειρουργικά διαπιστώνεται ότι οι πολλαπλοί οδοντίσκοι είναι ανεξάρτητοι ο ένας από τον άλλον, 
γι’ αυτό και πετυχημένα παρομοιάζεται με πουγκί γεμάτο δοντάκια. Αντίθετα, στο σύμπλεκτο οδόντωμα 
η ακτινοσκιερή μάζα κυριαρχεί έναντι των διαυγαστικών στοιχείων και χαρακτηρίζεται μικτή βλάβη. 
Ωστόσο πολλές φορές, η παρουσία της έντονα ακτινοσκιερής αδαμαντίνης μπορεί να είναι το κλειδί για 
την διάγνωση. Τα σύνθετα οδοντώματα εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα από τα σύμπλεκτα ενώ 
η συχνότερη εντόπιση αφορά την κάτω γνάθο και ως θέση την μύλη κάποιου δοντιού που παραμένει 
έγκλειστο και δεν ανατέλλει γιατί εμποδίζεται από το οδόντωμα. Στην παρούσα εργασία γίνεται παρουσίαση 
κλινικών περιστατικών και δίνεται βάση τόσο στην ακτινογραφική τους εικόνα, όσο και στην χειρουργική 
τους αντιμετώπιση.
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ΕΑ104
ΑΠΕΣΥΡΘΗ

ΕΑ105
Τίτλος: ΕΝΤΟΝΟ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΕΜΕΤΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ. ΕΝΑ ΣΥΝΗΘΕΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΞΗ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΩΣΕΩΝ

Ομιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Συγγραφείς: KΥΡΙΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ1, ΓΚΟΥΝΤΑΚΟΥ ΑΝΝΗ1, ΑΛΕΞΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΚΡΗ1, ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ 
ΛΑΜΠΡΟΣ2, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ3

1. MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ.
2. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΝΘΧ Α.Π.Θ.
3. AΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ/ΒΕΛΟΝΙΣΤΗΣ Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ

Περίληψη

Εισαγωγή: Το αντανακλαστικό αυτό είναι ένας φυσιολογικός, προστατευτικός μηχανισμός ο οποίος λει-
τουργεί µε σκοπό την παρεμπόδιση εισόδου ξένων σωμάτων στον φάρυγγα.
Πολλοί ασθενείς έχουν έντονο αυτό το αντανακλαστικό µε αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται ή και να 
αποφεύγεται η οδοντιατρική πράξη. O μηχανισμός δράσης του δεν είναι πλήρως κατανοητός, ενώ δεν 
υπάρχουν ακριβή στατιστικά εμφάνισής του στο γενικό πληθυσμό.

Σκοπός: Η παράθεση του προβλήματος του έντονου αντανακλαστικού, οι τρόποι αντιμετώπισής του µέσω 
της παρουσίασης της θεραπείας κάποιων κλινικών περιστατικών.

Υλικό και Μέθοδος: Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στο PubMed και στη βιβλιοθήκη της οδοντιατρικής 
σχολής, στοχεύοντας στην εύρεση άρθρων µε θέμα: βελονισμός, αντανακλαστικό εμέτου, οδοντιατρική, 
πρωτοξείδιο του αζώτου. Στα συγκεκριμένα περιστατικά, αποφασίστηκε για τα δύο από αυτά η αντι-
μετώπισή τους µέσω βελονισμού, πριν την φαρμακευτική καταστολή των ασθενών, ενώ στο τρίτο έγινε 
απευθείας χρήση πρωτοξειδίου του αζώτου.

Αποτελέσματα: Το έντονο αντανακλαστικό του εμέτου, αποτελεί µια προβληματική κατάσταση, γιατί 
καθιστά δύσκολη την ποιοτική ολοκλήρωση της οδοντιατρικής θεραπείας, γι’ αυτό και πρέπει να υπάρχει 
ολοκληρωμένη γνώση του προβλήματος αυτού, ώστε να μπορεί να παρέχεται µια ολοκληρωμένη 
θεραπεία.

Συμπεράσματα: Αν και ασθενείς µε έντονο αντανακλαστικό αποτελούν ένα σοβαρό πρόβλημα στην καθη-
μερινή πράξη, υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι για την προσέγγιση και την θεραπεία τους.

 ΕΑ106
Τίτλος: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΜΕ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Ομιλητής: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΑΛΕΞΙΑ ΜΑΚΡΗ

Συγγραφείς: ΜΑΚΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΑΛΕΞΙΑ, ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΚΟΥΝΤΑΚΟΥ ΑΝΝΗ, ΠΛΕΣΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΜΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ
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Περίληψη

Εισαγωγή: Οι οδοντίατροι στην Ελλάδα συχνά πάσχουν από λοιμώδη νοσήματα, τα οποία μεταδίδονται σε 
αυτούς από την καθημερινή κλινική πράξη. Το πιο συχνό είναι να μη γνωρίζουν την κατάσταση της υγείας 
τους και μπορεί να αποτελούν οι ίδιοι κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Σκοπός: Στη συγκεκριμένη εργασία αναλύεται η ισχύουσα νομοθεσία στην Ελλάδα για το προσωπικό 
υγειονομικού ενδιαφέροντος και πιο εξειδικευμένα για τους οδοντιάτρους. Αναλύονται επίσης οι ισχύουσες 
διατάξεις για τους οδοντιάτρους σε ΗΠΑ και Ευρώπη και πως αυτές επηρεάζουν την καθημερινή εξάσκηση 
του οδοντιατρικού επαγγέλματος.

Μέθοδος - Υλικά: Μελετήθηκε διεξοδικά η βιβλιογραφία και επίσημες διατάξεις και νομοθεσίες που 
ισχύουν σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μελετήθηκαν επίσης διεθνείς επίσημοι οργανισμοί όπως η ADA, GDC 
και ΚΕΕΛΠΝΟ.

Συμπεράσματα: Οι οδοντίατροι καλούνται να εξετάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα την κατάσταση 
της υγείας τους και να ενημερώνονται για τη νομοθεσία που αφορά τα ζητήματα αυτά. Πρέπει να είναι 
καλυμμένοι νομικά και να προστατεύουν τους ίδιους αλλά και τους ασθενείς τους.

 

ΕΑ107
Τίτλος: ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ; ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΥΠΕΡΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

Ομιλητής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Συγγραφείς: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ1, ΚΑΡΑΚΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ1, ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ1, 
ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ2

1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ Α.Π.Θ.
2. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ.

Περίληψη
Η χορήγηση αντιβιοτικών είναι μια καθημερινή πρακτική στην οδοντιατρική. Ειδικότερα, στην κλινική 
πράξη δημιουργείται ανάγκη, σε αρκετές περιπτώσεις, για χημειοπροφύλαξη των ασθενών. Οι κλινικοί 
οδοντίατροι υποκινούμενοι από τον φόβο διασφάλισης του αποτελέσματος των εργασιών τους 
καταφεύγουν συχνά σε υπερσυντογογράφηση αντιμικροβιακών φαρμάκων. Επιπλέον, ένα σημαντικό 
μερίδιο ευθύνης ανήκει εν μέρει και στους ασθενείς οι οποίοι έχουν συχνά την εσφαλμένη αντίληψη 
ότι με τη λήψη των αντιβιοτικών φαρμάκων θα αποφύγουν την ανάγκη επίσκεψης στον οδοντίατρο. 
Η ανάγκη για τον έλεγχο της χρήσης αντιμικροβιακών φαρμάκων θεωρείται επιβεβλημένη καθώς η 
κατάχρησή τους οδηγεί στη δημιουργία ανθεκτικών στελεχών των μικροβίων με αποτέλεσμα να καθιστά 
τα σκευάσματα αυτά ακατάλληλα για χρήση. Ο κλινικός οδοντίατρος συνεπώς θα πρέπει να διαχειρίζεται 
ορθά τη χορήγηση των αντιβιοτικών καθώς γνωρίζοντας άριστα και τις φαρμακολογικές τους δράσεις. 
Επίσης, είναι σημαντικό να γνωρίζει τις ενδείξεις χορήγησής τους ανάλογα με το είδος των οδοντιατρικών 
πράξεων που πραγματοποιεί λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τα συστηματικά νοσήματα του ασθενή στα οποία 
χρειάζεται χημειοπροφύλαξη. Τέλος, ο κλινικός οδοντίατρος θα πρέπει να γνωρίζει πότε ένας ασθενής 
που αντιμετωπίζει στο ιατρείο του χρειάζεται να λάβει αντιβίωση με ενδοφλέβια οδό χορήγησης καθώς 
επίσης πότε είναι απαραίτητο να παραπεμφθεί σε εξειδικευμένη οδοντιατρική μονάδα προκειμένου να 
αντιμετωπισθεί το πρόβλημά του με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο. Καθήκον συνεπώς του 
οδοντιάτρου είναι να ενημερώσει τους ασθενείς για την σωστή χρήση των αντιβιοτικών. Η οδοντιατρική 
κοινότητα θα πρέπει να προτρέπει τους ασθενείς να επισκέπτονται συχνά τους ιατρούς τους για τακτικούς 
προληπτικούς ελέγχους και να αντιμετωπίζουν τα προβλημάτων που προκύπτουν με ιατρική καθοδήγηση.
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ΕΑ108
Τίτλος: ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΜΕΑ (ΣΥΝΔΡΟΜΑ). ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΩΣ ΘΕΡΑ-
ΠΕΙΑ; ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Ομιλητής: ΑΝΝΗ ΓΚΟΥΝΤΑΚΟΥ

Συγγραφείς: ΓΚΟΥΝΤΑΚΟΥ ΑΝΝΗ1, ΜΑΚΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΑΛΕΞΙΑ1, ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ1, ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ 
ΛΑΜΠΡΟΣ2

ΠΜΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ., ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ.
2. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Α.Π.Θ.

Περίληψη

Εισαγωγή: Οι επί εμφυτευμάτων προσθετικές αποκαταστάσεις έχουν μεγαλύτερη αποδοχή από τον 
ασθενή του γενικού πληθυσμού σε σύγκριση με τις συμβατικές. Κάποιες συστηματικές καταστάσεις 
όμως είναι πιθανό να επηρεάσουν το σχέδιο θεραπείας. Η οδοντιατρική αντιμετώπιση των ασθενών με 
συστηματικές ασθένειες και σύνδρομα διαφοροποιείται εξαιτίας των διαφόρων ιατρικών παθολογικών 
καταστάσεων και τις ενδεχόμενης νοητικής υστέρησης.

Σκοπός: Ο σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει επιλεγμένες περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία και 
σύνδρομα, που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με προσθετικές αποκαταστάσεις επί εμφυτευμάτων.

Μέθοδος - Υλικά: Στην οδοντιατρική σχολή του Α.Π.Θ. παρουσιάστηκαν ασθενείς λόγω μερικής ή ολικής 
νωδότητας, αναζητώντας θεραπεία με ολικές ή μερικές προσθετικές αποκαταστάσεις. Χρησιμοποιήθηκε 
επίσης υλικό από την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία.

Αποτελέσματα: Υπάρχουν λίγες αναφορές για επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις στην ειδική αυτή 
ομάδα του πληθυσμού. Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι προσθετικές αποκαταστάσεις επί 
εμφυτευμάτων, μπορεί να θεωρηθούν επιτυχείς. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η στενή συνεργασία του 
οδοντιάτρου με τον ειδικό που παρακολουθεί τον ασθενή και οι συχνοί επανέλεγχοι.

Συμπεράσματα: Η στοματική υγεία είναι αναπόσπαστο μέρος της γενικής υγείας. Για τη διατήρηση και 
τη βελτίωση της σε ασθενείς με λειτουργικές ή/και νοητικές διαταραχές, είναι απαραίτητη η συνεργασία 
πολλών ειδικοτήτων με κοινό στόχο την παροχή της καλύτερης δυνατής θεραπείας.
 

ΕΑ109
Τίτλος: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΚΑ Ή ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 
ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Ομιλητής: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Συγγραφείς: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ1, ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ1, ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ2, ΤΗΛΑΒΕ-
ΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ3

1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ Α.Π.Θ.
2. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ Α.Π.Θ.
3. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ.

Περίληψη
Η αιμορραγία κατά τη διάρκεια οδοντιατρικών επεμβάσεων είναι ένα σύμβαμα επικίνδυνο για τον ασθενή. 
Αρκετοί ασθενείς που προσέρχονται στο οδοντιατρείο λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή για την πρόληψη 
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θρομβοεμβολικών επεισοδίων. Τα φάρμακα αυτά επιδρούν σε διάφορους πηκτικούς παράγοντες ή 
επιδρούν στη λειτουργία των αιμοπεταλίων επιδρώντας στον πηκτικό μηχανισμό. Ο κλινικός ιατρός 
καλείται συχνά να αντιμετωπίσει ασθενείς που λαμβάνουν θεραπευτική αγωγή αυτού του είδους. 
Επιπρόσθετα, μπορεί να χρειαστεί να γίνουν παρεμβάσεις χειρουργικές που να θέσουν σε κίνδυνο την 
υγεία του ασθενούς. Ο οδοντίατρος θα πρέπει να έχει γνώση των διαφόρων ομάδων των φαρμάκων 
καθώς και την πάθηση για την οποία την λαμβάνουν την αγωγή. Να γνωρίζει τη φαρμακολογική δράση των 
φαρμάκων και την επίδρασή τους στον πηκτικό μηχανισμό. Οι ασθενείς λαμβάνουν την αντιθρομβωτική 
αγωγή για το υποκείμενο νόσημα και ο οδοντίατρος θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός με τις αλλαγές 
στην θεραπευτική αγωγή που λαμβάνει. Επίσης, συνιστάται πάντα οι παρεμβάσεις να γίνονται με την 
σύμφωνη γνώμη με του θεράποντα Καρδιολόγου ή Παθολόγου. Επιπρόσθετα, πριν την θεραπεία των 
ασθενών αυτών καλό είναι να υπάρχουν εξετάσεις αίματος (INR, χρόνος προθρομβίνης), που μπορούν να 
διασφαλίσουν και να καθοδηγήσουν τον κλινικό για την ορθότερη αντιμετώπιση του περιστατικού. Τέλος, 
ο κλινικός με την σωστή ενημέρωση μπορεί να αντιμετωπίσει ορθότερα το περιστατικό. Γενικότερα με την 
σωστή ενημέρωση οι κλινικοί μπορούν να προασπίσουν την υγεία των ασθενών με το καλύτερο δυνατό 
τρόπο.

 

ΕΑ110
Τίτλος: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟΥΣ: ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑ-
ΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ομιλητής: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ

Συγγραφείς: ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΟΝΤΑ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Περίληψη

Σκοπός: Η παρούσα ανασκόπηση έχει ως σκοπό την αναζήτηση των διάφορων διαθέσιμων τεχνικών που 
εφαρμόζονται σήμερα στην καθημερινή οδοντιατρική πράξη για την επίτευξη μιας ορθότερης επιλογής 
χρώματος. Απώτερος σκοπός αυτής της ανασκόπησης είναι η καθοδήγηση του οδοντιάτρου ώστε να 
επιλέξει τον τρόπο που θα του επιτρέψει να ικανοποιήσει τις διάφορες αισθητικές απαιτήσεις του εκάστοτε 
περιστατικού.

Μέθοδος και Υλικά: Διεξήχθη μια ηλεκτρονική αναζήτηση στο Medline, ώστε να αναγνωριστούν αγγλό-
φωνα άρθρα που έχουν δημοσιευτεί σε οδοντιατρικά περιοδικά, από τον Ιανουάριο του 2000 έως τον 
Ιούνιο του 2016, και αναφέρονται στις τεχνικές επιλογής του χρώματος. Η αναζήτηση πραγματοποιήθηκε 
με την απάντηση στην ερώτηση PICO. Πραγματοποιήθηκαν επίσης συμβατικές αναζητήσεις σε άρθρα.

Αποτελέσματα: Οι διάφορες τεχνικές που βρέθηκαν για την επιλογή του χρώματος ήταν 1) οπτική 
συμβατική μέθοδος με βάση χρωματολόγια, 2) οπτική ψηφιακή μέθοδος με χρωματολόγια και χρήση 
ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής, 3) συσκευές color-matching, 4) φασματοφωτομετρικές μέθοδοι.

Συμπεράσματα: Η υπεροχή μιας από τις τεχνικές έναντι των υπολοίπων δεν είναι ξεκάθαρη στις διάφορες 
έρευνες. Περαιτέρω διερεύνηση και κλινική τεκμηρίωση κρίνεται απαραίτητη. Παρόλα αυτά φαίνεται πως 
οι διαφορές μεταξύ των τεχνικών δεν είναι σημαντικές. Η κάθε τεχνική εμφάνιζε ενδογενή ετερογένεια 
στα αποτελέσματα ανάλογα την εταιρεία παραγωγής, περιβαλλοντικές συνθήκες και την ικανότητα 
του. Ενώ υπάρχουν σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των συσκευών επιλογής χρώματος, 
αυτές παραμένουν επικουρικές της συμβατικής τεχνικής. Μέχρι και σήμερα, η εμπειρία και η σωστή 
επικοινωνία μεταξύ οδοντοτεχνίτη και οδοντιάτρου, με τη βοήθεια ψηφιακών φωτογραφιών και τεχνικών 
επεξεργασίας σκιών, θεωρούνται επαρκείς για την επιτυχία των αισθητικών αποκαταστάσεων.
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ΕΑ111
Τίτλος: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟ-
ΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Ομιλητής: ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΟΥ

Συγγραφείς: ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ & ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

Περίληψη

Εισαγωγή: Η αισθητική ανάλυση προσώπου είναι μια διαδικασία απαραίτητη στη διάγνωση και διαχείριση 
περιστατικών, ιδιαίτερα αυτών με ανάγκες προσθετικής αποκατάστασης, από την οποία αντλούνται 
στοιχεία που βοηθούν στην επιλογή του σχεδίου θεραπείας. Οι μορφολογικές μεταβολές στο πρόσωπο 
με την πάροδο της ηλικίας δεν έχουν ερευνηθεί επαρκώς όσο αναφορά την αισθητική ανάλυση.

Σκοπός: Η παρουσίαση του τρόπου συλλογής, επεξεργασίας και αξιοποίησης των στοιχείων που μπορούν 
να αποκτηθούν από την ανάλυση του προσώπου σε διάφορες ηλικιακές ομάδες με στόχο την καλύτερη 
δυνατή αισθητική απόδοση στην προσθετική αποκατάσταση με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας 
ψηφιακής φωτογραφίας και ανάλυσης της μέσω κατάλληλου λογισμικού.

Υλικά και Μέθοδος: Σε ασθενείς ενόδοντες και με εκτεταμένη νωδότητα που έχουν ανάγκες προσθετικής 
αποκατάστασης διάφορων ηλικιακών ομάδων (25-45, 46-64, 65+) έγινε αισθητική ανάλυση των 
τριτημορίων του προσώπου με την χρήση ψηφιακής φωτογραφίας και εξειδικευμένων λογισμικών για 
την διερεύνηση παραμέτρων εκτίμησης μορφολογικών μεταβολών που επηρεάζουν την αισθητική του και 
κατ’ επέκταση την αισθητική των προσθετικών αποκαταστάσεων.

Αποτελέσματα: Η ηλικία του ασθενή αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στην εκτίμηση των μορφολογικών 
μεταβολών που συμβαίνουν στο μέσο και κάτω τριτημόριο του προσώπου που συσχετίστηκαν με το 
αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα των αποκαταστάσεων. Κριτικές παράμετροι που αναδείχτηκαν 
ήταν μεταβολές στο έξω και κάτω χείλος του οφθαλμικού κόγχου που συσχετίστηκαν με το επίπεδο της 
Φρανκφούρτης, η απώλεια λίπους στην περιοχή του άνω χείλους που σχετίστηκε με την υποστήριξη του 
και αλλαγές στις αναλογίες του προσώπου.

ΕΑ112
Τίτλος: ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ: ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕ-
ΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Ομιλητής: ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Συγγραφείς: ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ1, ΟΛΓΑ ΝΑΚΑ2, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ3

1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙ-
ΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2. ΛΕΚΤΟΡΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗΣ
3. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ
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Περίληψη

Εισαγωγή: H ανάλυση της σύγκλεισης και η απόδοση ενός ισορροπημένου συγκλεισιακού σχήματος 
αποτελεί κρίσιμο στάδιο κατά την σχεδίαση προσθετικών αποκαταστάσεων και απαραίτητη προϋπόθεση 
για την μακροχρόνια και επιτυχή τους λειτουργία. Πέρα από τα συμβατικά μέσα ποιοτικής καταγραφής 
των συγκλεισιακών επαφών, υπάρχει η δυνατότητα ποσοτικής ανάλυσης αυτών, μέσω της ψηφιακής 
ανάλυσης σύγκλεισης.

Σκοπός: Η παρουσίαση της κλινικής εφαρμογής της ψηφιακής τεχνολογίας συγκλεισιακής ανάλυσης κατά 
τη διαχείριση κλινικών περιστατικών και η σύγκρισή της με τους συμβατικούς συγκλεισιακούς δείκτες.

Υλικά και Μέθοδοι: Υλικό της μελέτης αποτέλεσαν ασθενείς που προσήλθαν στην κλινική για την 
αντιμετώπιση προβλημάτων που προέκυψαν από την απώλεια ή την παθολογική φθορά των δοντιών τους 
στους οποίους εφαρμόστηκε ψηφιακή ανάλυση σύγκλεισης.

Aποτέλεσματα: Οι τρισδιάστατες και δισδιάστατες γραφικές παραστάσεις που προέκυψαν παρείχαν 
δεδομένα σχετικά με την κατανομή των συγκλεισιακών επαφών στο οδοντικό τόξο. Οι πρόωρες 
τραυματικές επαφές (αυξημένου ύψους στήλες κόκκινου και ροζ χρώματος) και οι παρεμβολές στις 
λειτουργικές κινήσεις εξαλείφθηκαν με αποτέλεσμα την ευνοϊκότερη κατανομή των δυνάμεων. Η βελτίωση 
αυτή φάνηκε από τα ποσοστά συμμετοχής του κάθε ημιμορίου του οδοντικού τόξου αλλά και του κάθε 
δοντιού μεμονωμένα στη συνολική δύναμη δήξης. 

Συμπεράσματα: Πρόκειται για μια γρήγορη και ακριβή μέθοδο δυναμικής καταγραφής των συγκλεισιακών 
επαφών που εξασφαλίζει ποιοτικές αλλά και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τη δύναμη δήξης και τον 
χρόνο πραγματοποίησης των επαφών. Αντίθετα, στους στατικούς συγκλεισιακούς δείκτες, η συσχέτιση 
του μεγέθους των οδοντικών επαφών με τη δύναμη δήξης είναι αδύνατη. Παρά τα αντικρουόμενα 
βιβλιογραφικά δεδομένα, η Ψηφιακή Ανάλυση Σύγκλεισης αποτελεί ένα πολλά υποσχόμενο διαγνωστικό 
εργαλείο ανάλυσης και βελτίωσης της σύγκλεισης.

 

ΕΑ113
Τίτλος: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ KAI KOA ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Ομιλητής: ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Συγγραφείς: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ, ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΙΔΙΩΤΗΣ

Περίληψη

Εισαγωγή: Οι τραυματισμοί δοντιών και φατνιακής απόφυσης είναι αρκετά συχνοί και στην πλειονότητα 
των περιπτώσεων προέρχονται από ατυχήματα. Ως συνέπεια αυτών είναι τα ελλείμματα στην φατνιακή 
ακρολοφία λόγω της συνακόλουθης απορρόφησης. Στις περιπτώσεις αυτές κρίνεται απαραίτητη η 
διενέργεια αναπλαστικών τεχνικών ταυτόχρονα με την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων στις περιπτώσεις 
που αυτό είναι εφικτό.

Σκοπός: Σκοπός της ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση, μέσω της αναφοράς τεσσάρων κλινικών πε-
ριστατικών, του τρόπου διαχείρισης ελλειμματικών φατνιακών ακρολοφιών προερχόμενων από 
οδοντοφατνιακά κατάγματα στην πρόσθια περιοχή της άνω γνάθου, ταυτόχρονα με την τοποθέτηση 
εμφυτευμάτων καθώς και η προσθετική αποκατάσταση της μερικής νωδότητας.

Μέθοδος - Υλικά: Πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική αναζήτηση της βιβλιογραφίας με λέξεις κλειδιά: 
οδοντοφατνιακά κατάγματα και τοποθέτηση εμφυτευμάτων. Τα τέσσερα περιστατικά αφορούν 
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περιπτώσεις οδοντοφατνιακών καταγμάτων στην άνω πρόσθια περιοχή, τα οποία αντιμετωπίστηκαν 
αρχικά με εξαγωγές των τραυματισμένων δοντιών, ακινητοποίηση και τοποθέτηση προσωρινών 
προσθετικών αποκαταστάσεων τύπου Maryland. Κατόπιν πραγματοποιήθηκαν συγχρόνως με την 
τοποθέτηση εμφυτευμάτων οστικές αναπλάσεις με χρήση ξενομοσχεύματος και μεμβράνης κολλαγόνου 
για την αντιμετώπιση των οστικών ελλειμμάτων. Μετά την πάροδο 6 μηνών από την εφαρμογή της 
καθοδηγούμενης οστικής ανάπλασης (ΚΟΑ), πραγματοποιήθηκε η αποκάλυψη των εμφυτευμάτων και η 
τοποθέτηση προσωρινών κοχλιούμενων επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων. Η παράδοση των τελικών 
αποκαταστάσεων πραγματοποιήθηκε 1 μήνα μετά.

Αποτελέσματα: Η εφαρμογή της ΚΟΑ με ταυτόχρονη τοποθέτηση εμφυτευμάτων και στα τέσσερα 
περιστατικά είχε ως αποτέλεσμα ικανοποιητική αύξηση του όγκου της φατνιακής ακρολοφίας καθώς 
και επιτυχή οστεοενσωμάτωση ικανοποιώντας τις αισθητικές και λειτουργικές απαιτήσεις ασθενούς και 
θεράποντος.

Συμπεράσματα: Η αποτελεσματική διαχείριση τέτοιων επιπλεγμένων περιστατικών με αυξημένες αισθη-
τικές απαιτήσεις με εφαρμογή ΚΟΑ δύναται να πραγματοποιηθεί με προβλέψιμο τρόπο προσφέροντας 
ικανοποιητικά αποτελέσματα.

 

ΕΑ114
Τίτλος: ΠΕΡΙΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΙΤΙΔΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ Ή ΑΔΙΕΞΟΔΟ

Ομιλητής: ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΕΡΔΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Συγγραφείς: ΔΕΡΔΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΖΑΜΠΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΧΡΥ-
ΣΑΝΘΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΔΘΚΑ “ΥΓΕΙΑ”, ΑΘΗΝΑ

Περίληψη
Οι επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις αποτελούν σήμερα μια συνηθισμένη οδοντιατρική κλινική πράξη. 
Τόσο η οστεοενσωμάτωση όσο και η επιτυχία της προσθετικής αποκατάστασης θεωρούνται δεδομένα. 
Ωστόσο, επιπλοκές διαφορετικής βαρύτητας παρουσιάζονται σε διάφορα στάδια της θεραπείας. Μια 
από τις πιο σοβαρές επιπλοκές για την βιωσιμότητα των εμφυτευμάτων, καθώς και της προσθετικής 
αποκατάστασης, αποτελεί η περιεμφυτευματίτιδα. Το υλικό της παρούσας μελέτης αποτελείται από 
επιλεγμένα περιστατικά του τμήματος Οδοντικών Εμφυτευμάτων και Ιστικής Ανάπλασης του ΔΘΚΑ “Υγεία”. 
Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσουμε κλινικά περιστατικά ασθενών με περιεμφυτευματίτιδα 
και να δείξουμε την θεραπευτική τους προσέγγιση. Συμπερασματικά, η θεραπευτική αντιμετώπιση 
περιεμφυτευματικών ασθενών αποτελεί πρόκληση για τον σύγχρονο οδοντίατρο που επιθυμεί να 
ασχοληθεί με την κλινική εμφυτευματολογία.

 

ΕΑ115
Τίτλος: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 
ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΖΩΝΗ

Ομιλητής: ΙΩΑΝΝΑ ΖΑΜΠΑΡΑ

Συγγραφείς: ΖΑΜΠΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΟΥΓΚΡΙΔΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΔΘΚΑ “ΥΓΕΙΑ”, ΑΘΗΝΑ
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Περίληψη
Στις περιπτώσεις όπου τα εμφυτεύματα τοποθετούνται στην πρόσθια περιοχή της γνάθου, από τον πρώτο 
προγόμφιο δεξιά έως τον πρώτο προγόμφιο αριστερά, απαραίτητη είναι η δημιουργία κατάλληλων 
συνθηκών ώστε η τελική προσθετική εργασία να μην ξεχωρίζει από τα φυσικά δόντια. Το αισθητικό 
αποτέλεσμα εξαρτάται από πολλά αντικειμενικά κριτήρια όπως η υγεία και η μορφολογία των ούλων, 
η απώλεια σκληρών ή και μαλακών ιστών, τα παρακείμενα φυσικά δόντια, η ύπαρξη διαστημάτων, το 
είδος των ελλειπόντων δοντιών, κ.α. Πρωταρχική σημασία για τη διατήρηση του ουλικού περιγράμματος 
διαδραματίζει το οστικό υπόστρωμα. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιάσουμε περιστατικά αποκατά-
στασης της αισθητικής ζώνης με εμφυτεύματα κυλινδρικής και τριγωνικής διατομής στο μυλικό τριτημόριο, 
όπου υπήρχε ανάγκη κατευθυνόμενης οστικής ανάπλασης (Κ.Ο.Α.). Τα εμφυτεύματα τριγωνικής διατομής 
φαίνεται να πλεονεκτούν, καταλείποντας ευρύτερο περιεμφυτευματικό χώρο, διαθέσιμο για οστική 
ανάπλαση στο φρεάτιο ή στο φατνίο όπου τοποθετούνται. Συμπερασματικά, θα παρουσιαστούν κλινικά 
περιστατικά, από τα οποία θα διαπιστωθεί και θα αξιολογηθεί το εύρος της φατνιακής ακρολοφίας που 
επιτεύχθηκε.

 

ΕΑ116
Τίτλος: ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ. ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Ομιλητής: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΟΥ

Συγγραφείς: ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ1, ΜΠΟΥΝΤΑΝΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ2, ΜΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ3

1. 4ΕΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΑΠΘ
2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΕΚΠΑ
3. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Η χρήση διφωσφονικών για την αντιμετώπιση κακοήθων νοσημάτων αποτελεί αντένδειξη για 
την τοποθέτηση εμφυτευμάτων. Τα φάρμακα αυτά έχουν συνδεθεί αρνητικά με την επιβίωση και επιτυχία 
των εμφυτευμάτων, λόγω της οστεονέκρωσης που μπορεί να προκληθεί ιδίως σε αυτά που χορηγούνται 
ενδοφλέβια. Από το 2002 έχει προταθεί η επικάλυψη της επιφάνειας των οδοντικών εμφυτευμάτων με 
διφωσφονικά.

Σκοπός της εργασίας είναι η ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας σε ότι αφορά τα οδοντικά 
εμφυτεύματα αλλά και τα εμφυτεύματα που χρησιμοποιούνται στην ορθοπεδική.

Αποτελέσματα: Οι περισσότερες αναφορές αφορούν την επικάλυψη της μεταλλικής επιφάνειας των 
εμφυτευμάτων με μείγμα διφωσφονικών για βελτίωση της ποιότητας και ποσότητας της οστικής μάζας 
γύρω από το εμφύτευμα. Αν και δεν υπάρχουν δημοσιευμένες κλινικές μελέτες, πειράματα που έχουν 
διεξαχθεί σε ζώα εργαστηρίου δίνουν ελπιδοφόρα αποτελέσματα τόσο στην ορθοπεδική όσο και την 
οδοντιατρική. Μελέτες μεγαλύτερου βεληνεκούς καθώς και κλινικές μελέτες είναι αναγκαίες για ορθότερη 
αξιολόγηση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων αλλά και για την εκτίμηση των 
πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών.

Συμπέρασμα: Εάν τα αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών επιβεβαιωθούν κλινικά θα αποδειχθεί πως 
η σχέση του όρου διφωσφονικά με τα οδοντικά εμφυτεύματα μπορεί να έχει και μια άλλη οπτική γωνία.
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ΕΑ117
Τίτλος: OΙ ΑΠOΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛHΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙAΤΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚEΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚEΣ 
ΤΕΧΝΙΚEΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ

Ομιλητής: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΙΟΛΕΣΤΗ

Συγγραφείς: ΔΟΜΙΝΙΚΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ1, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΙΟΛΕΣΤΗ2, ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΛΑΜΟΥΔΗ2, DAVID GIL-
LAM1, ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ2

1. BARTS AND THE LONDON SCHOOL OF MEDICINE AND DENTISTRY, UK
2. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, Α.Π.Θ.

Περίληψη

Σκοπός: Η έρευνα αυτή στοχεύει στην καταγραφή των απόψεων των Ελλήνων οδοντιάτρων σχετικά με 
τις αναγεννητικές τεχνικές των περιοδοντικών ιστών και την σύγκριση των αποτελεσμάτων με αντίστοιχα 
ευρήματα από την Μ. Βρετανία και την Μ. Ανατολή.

Υλικά και Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε διανομή 200 ερωτηματολογίων πανομοιότυπων με αυτά που 
διανεμήθηκαν στην Μ. Βρετανία με 21 ερωτήσεις σχετικά με κλινικές εφαρμογές αναγεννητικών τεχνικών 
και τη συχνότητα χρήσης τους.

Αποτελέσματα: Το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 52%. Ο μέσος όρος ετών αποφοίτησης από την 
Οδοντιατρική σχολή ήταν 17.2 έτη. Το 56.7% από τους συμμετέχοντες ήταν περιοδοντολόγοι, 7% χειρουργοί 
στόματος και 7.7.% δήλωσαν ενασχόληση με την εμφυτευματολογία. Το 76% δήλωσε ενδιαφέρον και 
ενασχόληση με τις αναπλαστικές τεχνικές. Από το σύνολο των διαθέσιμων τεχνικών το 57.7% εφαρμόζει 
την τεχνική της κατευθυνόμενης ιστικής αναγέννησης, το ίδιο ποσοστό χρησιμοποιεί αλλομοσχεύματα, 
51% ξενομοσχεύματα, ενώ 74% των συμμετεχόντων δήλωσε πως χρησιμοποιεί σκευάσματα παραγώγου 
αδαμαντινικής θεμέλιας ουσίας. Η συχνότητα χρήσης του συγκεκριμένου σκευάσματος 1-3 φορές τον 
μήνα αναφέρθηκε από το 57% των ερωτηθέντων. Το 70% των συμμετεχόντων θεωρεί το κάπνισμα 
αντένδειξη για την εφαρμογή αναπλαστικών τεχνικών κυρίως λόγω προβλημάτων στην επούλωση (6,7%). 
Το 86.5% χορηγεί ταυτόχρονα με την εφαρμογή αναγεννητικών τεχνικών αντιβιοτικά με προτίμηση στην 
αμοξυκιλλίνη (54%) ή στην αμοξυκιλλίνη με κλαβουλανικό οξύ (35.6%).

Συμπεράσματα: Στην Ελλάδα, υπάρχει υψηλό επίπεδο γνώσεων όσον αφορά τις αναγεννητικές τεχνικές 
των περιοδοντικών ιστών, αλλά σε σύγκριση με αντίστοιχα ευρήματα άλλων χωρών, αυτές εφαρμόζονται 
συχνά σε καπνιστές ενώ η χορήγηση αντιβιοτικών είναι επίσης συχνή.

 

ΕΑ118
Τίτλος: ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ (ΚΙΑ) ΣΕ ΕΝΔΟΣΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ

Ομιλητής: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΟΥΠΚΑΡΗ

Συγγραφείς: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΟΥΠΚΑΡΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΑΤΖΩΝΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΕΛΛΗ, ΚΡΙΣΤΙΑΝ 
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Περίληψη

Εισαγωγή: Ο ιδανικός στόχος της περιοδοντικής θεραπείας είναι η ανάπλαση των περιοδοντικών ιστών 
που έχουν απολεσθεί λόγω της περιοδοντικής νόσου δηλαδή νέου οστού, νέας οστεΐνης και νέων ινών 
κολλαγόνου λειτουργικά προσανατολισμένων στην οστεΐνη. Η καθοδηγούμενη ιστική ανάπλαση (ΚΙΑ) σε 
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ενδοστικές βλάβες έχει μελετηθεί εκτενώς και προσφέρει όλα τα παραπάνω όπως έχει επιβεβαιωθεί και 
από ιστολογικές μελέτες.

Μεθοδολογία και Υλικά: Υλικό της παρούσας εργασίας αποτέλεσαν περιστατικά της Μεταπτυχιακής 
Κλινικής Περιοδοντολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού πανεπιστημίου Αθηνών. Η επιλογή των 
εκάστοτε βλαβών όπου εφαρμόστηκε η τεχνική ΚΙΑ αφορά στενές και βαθιές ενδοστικές βλάβες, δύο 
ή τριών τοιχωμάτων των οποίων η πλήρωση έγινε είτε με αλλομόσχευμα είτε με ξενομόσχευμα σε 
συνδυασμό με απορροφήσιμες μεμβράνες.

Αποτελέσματα: Η σωστή επιλογή των περιστατικών σε συνδυασμό με την lege artis εφαρμογή της 
τεχνικής απέδωσαν τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα. Σημειώθηκε βελτίωση των κλινικών παραμέτρων 
όπως αύξηση του κλινικού επίπεδου πρόσφυσης, μείωση του μετρούμενου βάθους θυλάκου και απουσία 
αιμορραγίας κατά την ανίχνευση, ενώ υπήρχε και ακτινογραφική ένδειξη πλήρωσης των βλαβών.

Συμπεράσματα: Η KIA εφαρμοζόμενη σε βλάβες που αποτελούν ένδειξη για την πραγματοποίηση της 
προσφέρει ένα πολύ καλό και προβλέψιμο αποτέλεσμα. Σημαντικό ρόλο στην έκβαση της θεραπείας παίζουν 
η προσεκτική σχεδίαση και εκτέλεση της τεχνικής, η ανατομία της βλάβης, η εμπειρία του θεράποντος 
και η συμμόρφωση του ασθενούς προς τις οδηγίες του ιατρού. Η διατήρηση σε μεθύστερο χρόνο του 
θεραπευτικού αποτελέσματος, σχετίζεται κυρίως με το επίπεδο στοματικής υγιεινής που εφαρμόζει ο 
ασθενής σε συνδυασμό με την συμμόρφωση του ως προς τους προκαθορισμένους επανελέγχους κατά τη 
φάση διατήρησης του θεραπευτικού αποτελέσματος.

ΕΑ119
Τίτλος: ΚΑΘ’ ΕΥΡΟΣ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΦΑΤΝΙΑΚΗΣ ΑΚΡΟΛΟΦΙΑΣ

Ομιλητής: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΑΤΖΩΝΗΣ

Συγγραφείς: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΑΤΖΩΝΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΒΡΕΤΤΟΣ, ΦΟΙΒΟΣ ΜΑΔΙΑΝΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Περίληψη

Εισαγωγή: Η καθ’ εύρος και καθ’ ύψος απορρόφηση της φατνιακής ακρολοφίας, μετά την εξαγωγή των 
δοντιών αποτελεί μια κλινική πραγματικότητα. Σε περιπτώσεις νωδών ακρολοφιών, με αρκετά μειωμένο 
εύρος, η τοποθέτηση εμφυτευμάτων καθίσταται αδύνατη ή εξαιρετικά επισφαλής. Γι’ αυτό τον λόγο 
έχουν εφαρμοστεί διάφορες τεχνικές, συμπεριλαμβανομένων της οστικής ανάπλασης με τη χρήση 
αυτομοσχευμάτων σε μορφή block, της διατατικής οστεογένεσης, της διάσχισης της ακρολοφίας και της 
καθοδηγούμενης οστικής ανάπλασης με τη χρήση διάφορων οστικών μοσχευμάτων (αυτομοσχεύματα, 
αλλομοσχεύματα, ξενομοσχεύματα, αλλοπλαστικά υλικά) και μεμβρανών, που ως στόχο έχουν τη 
δημιουργία κατάλληλου σε διαστάσεις οστικού υποστρώματος για την ταυτόχρονη ή σε δεύτερο χρόνο 
τοποθέτηση εμφυτευμάτων. Αν και με όλες τις προαναφερόμενες τεχνικές, έχουν αναφερθεί πολύ καλά 
αποτελέσματα οστικής ανάπλασης και επιτυχίας των εμφυτευμάτων, ωστόσο υπάρχουν συγκεκριμένα 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που χαρακτηρίζουν την κάθε τεχνική.

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση της τεχνικής της καθοδηγούμενης οστικής ανάπλασης στην 
επίτευξη καθ’ εύρους αύξησης των διαστάσεων φατνιακής ακρολοφίας.

Mέθοδος/Υλικά: Σε ασθενείς της Μεταπτυχιακής Κλινικής Περιοδοντολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματοποιήθηκε καθ’ εύρος αύξηση ελλειμματικών φατνιακών ακρολοφιών 
με μίγμα οστικού αλλομοσχεύματος και ξενομοσχεύματος σε συνδυασμό με απορροφήσιμη μεμβράνη 
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κολλαγόνου. Το εύρος των φατνιακών ακρολοφιών αξιολογήθηκε ακτινολογικά, με την εφαρμογή υπολο-
γιστικής τομογραφίας κωνικής δέσμης (πριν και μετά την αναπλαστική διαδικασία) και κλινικά, κατά την 
χειρουργική επαναδιάνοιξη των περιοχών για την τοποθέτηση εμφυτευμάτων. 

Αποτελέσματα/Συμπεράσματα: Η εφαρμογή καθοδηγούμενης οστικής ανάπλασης με μίγμα οστικού 
αλλομοσχεύματος και ξενομοσχεύματος σε συνδυασμό με απορροφήσιμη μεμβράνη κολλαγόνου μπορεί 
να οδηγήσει προβλέψιμα σε σημαντική οριζόντια αύξηση φατνιακών ακρολοφιών, επιτρέποντας σε 
δεύτερο χρόνο την προσθετικά κατευθυνόμενη τοποθέτηση εμφυτευμάτων.

 

ΕΑ120
Τίτλος: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΦΑΤΝΙΑΚΗΣ ΑΚΡΟΛΟΦΙΑΣ

Ομιλητής: ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΟΥΡΟΥΝΗ

Συγγραφείς: ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΟΥΡΟΥΝΗ, ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΜΕΝΟΣ, ΧΡΥΣΑ ΓΙΩΤΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

Περίληψη

Σκοπός: Η παρουσίαση της τεχνικής διατήρησης της φατνιακής ακρολοφίας, με τη συνδυασμένη εφαρμογή 
οστικού ετερομοσχεύματος και ελεύθερου ουλικού μοσχεύματος.

Εισαγωγή: Αμέσως μετά την εξαγωγή ενός δοντιού, κινητοποιούνται διαδικασίες οστικής απορρόφησης, 
που οδηγεί σε οριζόντια και κατακόρυφη οστική απώλεια των τοιχωμάτων του μετεξακτικού φατνίου, 
κυρίως του παρειακού οστικού πετάλου. Η εφαρμογή της συνδυασμένης τεχνικής διατήρησης των 
διαστάσεων της φατνιακής ακρολοφίας, περιορίζει την απώλεια αυτή, παρέχοντας τη δυνατότητα 
προσθετικά κατευθυνόμενης τοποθέτησης εμφυτεύματος σε δεύτερο χρόνο. Ως πλεονεκτήματα της 
τεχνικής αναφέρονται, η επίτευξη επούλωσης κατά πρώτο σκοπό χωρίς τη διενέργεια κρημνού, η 
σταθεροποίηση του θρόμβου, η προστασία του μοσχευματικού υλικού, η σημαντική διατήρηση των 
διαστάσεων της φατνιακής ακρολοφίας και της θέσης των κερατινοποιημένων ιστών και η αποφυγή 
πολυπλοκότερων επεμβάσεων σε δεύτερο χρόνο.

Υλικό - Μέθοδος: Η περιγραφή της τεχνικής, θα αναπτυχθεί μέσω της παρουσίασης κλινικών περιπτώσεων 
της Μεταπτυχιακής Κλινικής Περιοδοντολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, στις οποίες εξήχθησαν 
δόντια με κακή πρόγνωση. Οι θέσεις αυτές προορίζονταν για μελλοντική τοποθέτηση εμφυτεύματος. 
Χρησιμοποιήθηκε οστικό ετερομόσχευμα σε συνδυασμό με ελεύθερο ουλικό μόσχευμα. Οι μεταβολές 
των διαστάσεων της φαντιακής ακρολοφίας αξιολογήθηκαν κλινικά και ακτινογραφικά πριν την εξαγωγή 
και 4 μήνες μετά κατά την επαναδιάνοιξη για την τοποθέτηση του εμφυτεύματος.

Αποτελέσματα: Επιτεύχθηκε η διατήρηση επαρκών διαστάσεων της φατνιακής ακρολοφίας, γεγονός 
που επέτρεπε την προσθετικά κατευθυνόμενη τοποθέτηση εμφυτευμάτων, χωρίς την ανάγκη διενέργειας 
περαιτέρω αναπλαστικών διαδικασιών.

Συμπεράσματα: Η συνδυαστική τεχνική με την εφαρμογή οστικού μοσχεύματος και ελεύθερου ουλικού 
μοσχεύματος, αποτελεί μια προβλέψιμη θεραπευτική προσέγγιση για τη διατήρηση των διαστάσεων του 
μετεξακτικού φατνίου, ενώ προσφέρει ένα επιπρόσθετο όφελος στη διατήρηση του περιγράμματος των 
μαλακών ιστών.
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ΕΑ121
Τίτλος: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΦΙΖΗΣΕΩΝ - ΚΑΛΥΨΗ ΡΙΖΑΣ

Ομιλητής: ΙΩΣΗΦ ΕΛ-ΣΙΟΥΦΙ

Συγγραφείς: ΕΛ-ΣΙΟΥΦΙ ΙΩΣΗΦ, ΣΕΦΕΡΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΚΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Περίληψη

Εισαγωγή: Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της αποκαταστατικής χειρουργικής του περιοδοντίου 
είναι η διόρθωση της υφίζησης των ούλων. Η υφίζηση αποτελεί συνήθως αισθητικό αλλά ορισμένες φορές 
και λειτουργικό πρόβλημα για τον ασθενή. Σημαντικό ρόλο για τη δημιουργία των ούλων διαδραματίζει 
ο βιότυπος των ούλων, η τραυματική εφαρμογή στοματικής υγιεινής ή μπορεί να είναι επακόλουθο 
περιοδοντικής νόσου. Φαίνεται πως η ανατομία της περιοχής, η θέση του δοντιού σε παρειογλωσσική 
διάσταση, η ύπαρξη οστικών παραθύρων ή απογυμνώσεων και οι έκτοπες προσφύσεις μυών και χαλινών 
ευνοούν τη δημιουργία τους. Οι κύριες ενδείξεις θεραπείας των υφιζήσεων είναι η αντιμετώπιση αισθητικών 
προβλημάτων και δυσαρμονίας τους ουλικού περιγράμματος, αυχενικής υπερευσθησίας και αυχενικών 
βλαβών τερηδονικής και μη τερηδονικής αιτιολογίας. Οι χειρουργικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην 
αντιμετώπιση των υφιζήσεων μπορούν να ταξινομηθούν σε κρημνούς μυλικά ή πλάγια μετατοπιζόμενους, 
σε μοσχεύματα μαλακών ιστών ή σε συνδυασμό τους. Ωστόσο, πλήρης κάλυψη της εκτεθειμένης ρίζας 
δεν επιτυγχάνεται πάντα, καθώς υπάρχουν παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της 
θεραπείας.

Υλικά και Μέθοδος: Μέσα από την αναζήτηση της βιβλιογραφίας και την παρουσίαση κλινικών περι-
στατικών αντιμετώπισης υφιζήσεων με διάφορες τεχνικές, θα προσδιοριστούν οι παράγοντες που επη-
ρεάζουν την αποτελεσματικότητα της θεραπείας των υφιζήσεων.

Αποτελέσματα: Οι παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία της θεραπείας των υφιζήσεων και επηρεάζουν 
το βαθμό κάλυψης της εκτεθειμένης ρίζας μπορούν να ομαδοποιηθούν σε παράγοντες που αφορούν τον 
ασθενή, τα χαρακτηριστικά της βλάβης και την επιλεγμένη τεχνική.
Συμπεράσματα: Λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες αυτούς ο κλινικός δύναται να λάβει τις κατάλληλες 
αποφάσεις για την θεραπεία της εκάστοτε βλάβης και να καθορίσει μερικώς την έκβασή της.

 

ΕΑ122
Τίτλος: ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΚΥΣΤΗ ΜΕ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ-
ΤΙΣΜΟΙ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Ομιλητής: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ

Συγγραφείς: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, Α.Π.Θ.

Περίληψη

Εισαγωγή: Ως υπολειµµατική κύστη (ΥΚ) περιγράφεται η περιακρορριζική κύστη που παραμένει στο οστό 
της γνάθου μετά την εξαγωγή του υπεύθυνου δοντιού. Συνήθως η έλλειψη συμπτωματολογίας καθυστερεί 
τη διάγνωση, η οποία γίνεται τυχαία μετά από ακτινολογικό έλεγχο.
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Σκοπός: Η παρουσίαση ενός περιστατικού που προσήλθε αρχικά για εκτίμηση νευρολογικών συμπτωμάτων 
ετερόπλευρα στην κάτω γνάθο και τελική διάγνωση ΥΚ.

Αναφορά Περίπτωσης: Γυναίκα 29 ετών με ελεύθερο ιατρικό ιστορικό προσήλθε αναφέροντας υπαισθησία 
στο κάτω χείλος και ήπιο πόνο στους προγομφίους και τα πρόσθια δόντια της κάτω γνάθου (ΔΕ). Κατά 
την κλινική εξέταση δεν βρέθηκε κάτι παθολογικό. Κατά την ακτινογραφική εξέταση με πανοραμική 
ακτινογραφία εντοπίστηκε ακτινοδιαυγαστική αλλοίωση αντίστοιχα του ελλείποντος #48 με χαμηλότερο 
όριο την οροφή του πόρου του κάτω φατνιακού. Η ασθενής ανέφερε την εξαγωγή του #48 προ μερικών 
ετών. Ζητήθηκε CBCT όπου και καθορίστηκαν τα όρια της αλλοίωσης και έγινε η χειρουργική αφαίρεση 
της. Από την ιστοπαθολογική εξέταση επιβεβαιώθηκε η αρχική πιθανή διάγνωση ΥΚ. Σε διαδοχικούς 
επανελέγχους της ασθενούς, η επούλωση ήταν άριστη, με πλήρη αποδρομή των συμπτωμάτων.

Συμπεράσματα: Η ΥΚ εμφανίζεται συχνότερα σε άνδρες, με συνηθέστερη ηλικία εμφάνισης την 4η 
δεκαετία. Αποτελεί την τρίτη συχνότερη οδοντογενή κύστη, με ασυμφωνία ως αναφορά την συχνότερη 
εντόπιση. Ακτινογραφικά, απεικονίζεται ως στρογγυλή ή ωοειδής διαύγαση, με πιθανότητα εμφάνισης 
σκιάσεων λόγω δυστροφικών ενασβεστιώσεων. Πολλές συνήθως μονόχωρες, ακτινοδιαυγαστικές βλάβες 
των γνάθων μιμούνται την εικόνα της δημιουργώντας διαφοροδιαγνωστικά προβλήματα. Συνεπώς όλες 
οι βλάβες με πιθανή διάγνωση ΥΚ θα πρέπει να αφαιρούνται και να υποβάλλονται σε ιστολογική εξέταση.

 

ΕΑ123
Τίτλος: ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ ΦΑΤΝΙΑΚΗΣ ΑΚΡΟΛΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΟΛΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙ-
ΧΙΑ: ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΑΘΩΟΣ;

Ομιλητής: ΘΕΑΝΩ ΚΙΟΥΛΠΕΚΙΔΟΥ

Συγγραφείς: ΜΑΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ1, ΚΙΟΥΛΠΕΚΙΔΟΥ ΘΕΑΝΩ1, ΖΑΡΑΜΠΟΥΚΑΣ ΘΩΜΑΣ2

1. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ.
2. ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ.

Περίληψη

Σκοπός: Η παρουσίαση περιπτώσεως ασθενούς με εξέλκωση στον βλεννογόνο της φατνιακής ακρολοφίας 
της κάτω γνάθου, που αποδόθηκε σε τραυματισμό από ολική οδοντοστοιχία. Η βλάβη αφαιρέθηκε και η 
ιστολογική εξέταση έδειξε την ύπαρξη ακανθοκυτταρικού καρκινώματος του βλεννογόνου του στόματος. 
Δίδεται έμφαση στην διαφοροδιαγνωστική προσέγγιση της βλάβης.

Περιγραφή Περίπτωσης: Γυναίκα ασθενής 75 ετών προσήλθε στο ιατρείο παραπονούμενη για μία 
“πληγή” που παρατήρησε από εβδομάδος στον φατνιακό βλεννογόνο της κάτω γνάθου και που απέδωσε 
σε τραυματισμό από ολική οδοντοστοιχία που έφερε. Η ασθενής έπασχε από ΣΔτ2 από εικοσαετίας και 
είχε υποστεί μερική κολεκτομή εξαιτίας Ca παχέος εντέρου από δεκαετίας. Η κλινική εξέταση έδειξε 
εξεσημασμένη απορρόφηση της φατνιακής ακρολοφίας, την ύπαρξη ρικνού βλεννογόνου επί του οποίου 
υπήρχε ωοειδής εξέλκωση 5mmx3mm με λευκοκίτρινο πυθμένα, με ομαλά ελαστικά χείλη, ελαφρώς 
επώδυνη. Δεν διαπιστώθηκαν ψηλαφητοί τραχηλικοί λεμφαδένες. Αρχική διάγνωση: τραυματισμός από 
το πτερύγιο της ολικής οδοντοστοιχίας. Εξαιτίας του ιστορικού και της ηλικίας της ασθενούς, επομένως 
και της συνακόλουθης μειωμένης επουλωτικής ικανότητας, αποφασίστηκε η χειρουργική αφαίρεση 
της βλάβης. Ο ιστοπαθολογικός έλεγχος έδειξε την ύπαρξη ακανθοκυτταρικού καρκινώματος μέτριας 
διαφοροποιήσεως, ενώ η βλάβη είχε αφαιρεθεί εντός υγιών ορίων. Η ασθενής παραπέμφθηκε για περαι-
τέρω αντιμετώπιση.

Συμπερασματικά:
1. Ο καρκίνος του στόματος πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται υπόψη κατά την διαφοροδιαγνωστική 
προσέγγιση κάθε βλάβης, ιδιαίτερα σε άτομα τρίτης ηλικίας.
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2. Η αμβλυχρά συμπτωματολογία της καρκινικής βλάβης στα αρχικά στάδια, καθώς και η συνύπαρξη 
τοπικών παραγόντων (π.χ. τοπικός ερεθισμός) είναι δυνατόν να οδηγήσουν στην όχι έγκαιρη αντιμετώπιση 
της καρκινικής βλάβης και επομένως στην απώλεια πολυτίμου χρόνου.
3. Ο ιστοπαθολογικός έλεγχος κάθε εξαιρουμένης βλάβης αποτελεί θεμελιώδη ιατρική ενέργεια.

ΕΑ124
Τίτλος: ΕΛΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΜΕΘΟΤΡΕΞΑΤΗΣ: ΕΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ 
ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Ομιλητής: ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΜΠΛΗ

Συγγραφείς: ΜΑΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ1, ΜΠΑΜΠΛΗ ΕΛΕΝΗ1, ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2

1. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ.
2. ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ.

Περίληψη

Σκοπός: Η αναφορά 4 περιπτώσεων ασθενών υπό χρόνια λήψη μεθοτρεξάτης (ΜΤΧ), οι οποίοι ανέπτυξαν 
επώδυνες εκτεταμένες (σχετικά) εξελκώσεις της στοματικής κοιλότητας, η διαφοροδιαγνωστική προσέγ-
γιση των περιπτώσεων καθώς και η αντιμετώπισή των.

Περιπτώσεις: Περιγράφονται 4 περιπτώσεις ασθενών (3 γυναίκες και 1 άνδρας) πασχόντων από αυτοάνοσο 
νόσημα, εξαιτίας του οποίου μεταξύ των άλλων βρίσκονταν υπό χρόνια θεραπεία με μεθοτρεξάτη. Η 
οξεία εμφάνιση και η επώδυνη συμπτωματολογία των βλαβών ήταν η αιτία να αναζητήσουν οι ασθενείς 
θεραπεία αμέσως. Η διαφορική διάγνωση, μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει τις μείζονες άφθες, αιμα-
τολογικά και αυτοάνοσα νοσήματα καθώς και κακοήθεις εκδηλώσεις. Η διακοπή του φαρμάκου (ΜΤΧ) 
έστω και προσωρινά, κατόπιν συνεννοήσεως με τον θεράποντα ιατρό, αποτελεί την θεραπεία εκλογής. Η 
χορήγηση συστηματικά βραχέος σχήματος κορτικοστεροειδούς βοηθά (και ανακουφίζει) χαρακτηριστικά 
τον ασθενή.

Συμπέρασμα: Η λήψη μεθοτρεξάτης αποτελεί συχνή αιτία ελκώσεων του στοματικού βλεννογόνου. Η αξία 
του ιστορικού, από το οποίο προκύπτει η θεραπεία με ΜΤΧ είναι ουσιώδης για την διάγνωση των βλαβών. 
Η συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό είναι επιβεβλημένη. Τα κορτικοστεροειδή βοηθούν σημαντικά στην 
αντιμετώπιση των ελκώσεων από ΜΤΧ.

 

ΕΑ125
Τίτλος: ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΔΗΣ ΟΥΛΙΤΙΔΑ: ΑΘΩΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΥΡΗΜΑ ΣΟΒΑΡΗΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ

Ομιλητής: ΑΡΕΤΗ ΜΠΑΝΙΩΤΟΥ

Συγγραφείς: ΜΑΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ1, ΜΠΑΝΙΩΤΟΥ ΑΡΕΤΗ1, ΖΑΡΑΜΠΟΥΚΑΣ ΘΩΜΑΣ2

1. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ.
2. ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ.

Περίληψη

Σκοπός: Η αναφορά περιπτώσεως εφήβου ασθενούς με κοκκιωματώδη ουλίτιδα. Η διαγνωστική και 
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διαφοροδιαγνωστική προσέγγιση, καθώς και η σημασία της για την εντόπιση συστηματικής κοκκιω-
ματώδους νόσου, κυρίως νόσου του Crohn, αλλά και σαρκοειδώσεως.

Περιγραφή Περιπτώσεως: Ασθενής έφηβος 15 ετών, συνοδευόμενος από την μητέρα του προσήλθε, 
επειδή τα ούλα εμφάνιζαν διάχυτη διόγκωση, ερυθρή χροιά και σκληρία κατά την ψηλάφηση, χωρίς 
όμως αιμορραγία ή πόνο. Η διάκριση μεταξύ ελεύθερων και προσπεφυκότων ούλων είχε καταργηθεί 
και εξαιτίας των διογκώσεων είχαν δημιουργηθεί ψευδοθύλακοι. Κλινικά ετέθη η διάγνωση της 
κοκκιωματώδους ουλίτιδας, η οποία επιβεβαιώθηκε και ιστοπαθολογικά. Έγινε πλήρης ενδονοσοκομειακός 
κλινικοεργαστηριακός έλεγχος του ασθενούς για τον αποκλεισμό της νόσου του Crohn, καθώς και της 
σαρκοειδώσεως. Μετά τον εφησυχασμό του ασθενούς, δεν προέβημεν σε περαιτέρω θεραπεία.

Συμπέρασμα: Η κοκκιωματώδης ουλίτιδα αποτελεί “μονοσυμπτωματικό” εύρημα της στοματοπροσωπικής 
κοκκιωματώσεως. Η διάγνωση της πρέπει να επιβεβαιώνεται ιστοπαθολογικά. Η περαιτέρω κλινικοερ-
γαστηριακή διερεύνηση του ασθενούς για πιθανή νόσο του Crohn ή σαρκοείδωση, είναι επιβεβλημένη, 
αφού η διάγνωση της στοματοπροσωπικής κοκκιωματώσεως (και κατ’ επέκταση της κοκκιωματώδους 
ουλίτιδας) τίθεται εξ αποκλεισμού των προηγούμενων συστηματικών κοκκιωματώσεων. Η κοκκιωματώδης 
ουλίτιδα μπορεί να αποτελεί πρόδρομο εύρημα συστηματικής κοκκιωματώσεως, οπότε η εντόπισή της 
συμβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση της συστηματικής νόσου.

 

ΕΑ126
Τίτλος: ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΑΚΑΝΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΚΑΤΩ ΧΕΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ 
ΔΙΣΚΟΕΙΔΟΥΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΟΥΣ ΛΥΚΟΥ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΠΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Ομιλητής: ΙΩΑΝΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ

Συγγραφείς: ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ, ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Ο Δισκοειδής Ερυθηματώδης Λύκος (ΔΕΛ) αποτελεί ένα χρόνιο δερματοβλεννογόνιο αυτοά-
νοσο νόσημα. Οι στοματικές εκδηλώσεις κλινικά προσομοιάζουν με βλάβες ομαλού λειχήνα και μπορούν 
να αποτελούν τη μοναδική εκδήλωση της νόσου. Κακοήθης εξαλλαγή δερματικών βλαβών του ΔΕΛ σε 
ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα (ΑΚ) είναι ασυνήθης, ενώ ανάπτυξη ΑΚ στο ερυθρό κράσπεδο του χείλους 
είναι ιδιαίτερα σπάνια.

Σκοπός: Η παρουσίαση περίπτωσης ασθενούς με ΔΕΛ, η οποία εμφάνισε τρία ανεξάρτητα πρωτοπαθή ΑΚ, 
δύο στο κάτω χείλος και ένα στη γλώσσα.

Παρουσίαση Περιστατικού: Γυναίκα, 40 ετών με ιστορικό ΔΕΛ παραπέμφθηκε για αξιολόγηση επώδυνης 
διόγκωσης στο κάτω χείλος. Κλινικά διαπιστώθηκαν ελκώσεις περιβαλλόμενες από λευκωπό δίκτυο 
και πλάκες διάχυτα στο στοματικό βλεννογόνο. Επιπλέον, στο ερυθρό κράσπεδο του κάτω χείλους 
παρατηρήθηκε εξελκωμένο ογκίδιο υπόσκληρης σύστασης. Διενεργήθηκαν βιοψίες των ενδοστοματικών 
βλαβών και του ογκιδίου του χείλους με διαγνώσεις ΔΕΛ και ΑΚ αντίστοιχα. Ακολούθησε εκτομή του 
ΑΚ του κάτω χείλους χωρίς υποτροπή. Ωστόσο, 5,5 έτη αργότερα η ασθενής ανέπτυξε νέα βλάβη στο 
αριστερό πλάγιο χείλος της γλώσσας, η οποία διαγνώστηκε ως ΑΚ με ανάπτυξη τραχηλικών λεμφαδενικών 
μεταστάσεων. Υποβλήθηκε σε χειρουργική αφαίρεση και ακτινοχημειοθεραπεία, αλλά 6 μήνες αργότερα 
διαπιστώθηκε τοπικοπεριοχική υποτροπή και ανάπτυξη μεταστατικών εστιών στους πνεύμονες. Επιπλέον, 
ένα νέο πρωτοπαθές ΑΚ του κάτω χείλους αναπτύχθηκε κατά την παρακολούθηση.



88 36ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Συζήτηση: Η ανάπτυξη ΑΚ χείλους σε έδαφος ΔΕΛ είναι σπάνια με μόλις 19 δημοσιευμένες περιπτώσεις. 
Ανάπτυξη ενδοστοματικού ΑΚ σε έδαφος στοματικών βλαβών ΔΕΛ, όπως και πολλαπλών περιστοματικών 
και ενδοστοματικών ΑΚ σε ασθενή με ΔΕΛ, δεν έχει προηγουμένως περιγραφεί. Η πιθανότητα κακοήθους 
εξαλλαγής καθιστά επιβεβλημένη τη συχνή παρακολούθηση ασθενών με στοματικές βλάβες ΔΕΛ.

ΕΑ127
Τίτλος: Ο ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΥΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΕΡΟΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Ομιλητής: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

Συγγραφείς: ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΛΥΚΟΤΣΕΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΜΑΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Περίληψη

Εισαγωγή: Η ισχυρή αντιφλεγμονώδης και ανοσοκατασταλτική δράση των συνθετικών κορτικοστεροειδών 
έχει διευρύνει στις μέρες μας το φάσμα της θεραπευτικής τους χρήσης. Ο σημερινός, λοιπόν, οδοντίατρος 
καλείται να διαχειριστεί όλο και περισσότερους ασθενείς που τελούν υπό χρόνια στεροειδική αγωγή, 
διαχείριση η οποία περιπλέκεται από επιπλοκές της αγωγής αυτής και από κινδύνους που ενέχει η 
λανθασμένη αντιμετώπιση αυτών των ασθενών.

Σκοπός: Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση των επιπλοκών της μακροχρόνιας στεροειδικής 
αγωγής, όπως διαβήτης, υπέρταση, γαστρικά έλκη, οστεοπόρωση, λοιμώξεις, ψυχωτικές διαταραχές 
και οξεία φλοιοεπινεφριδική ανεπάρκεια (σε καταστάσεις έντονης καταπόνησης ή stress), καθώς και 
της τροποποιημένης διαχείρισης τέτοιων ασθενών μέσω της παρουσίασης ενός σχετικού κλινικού 
περιστατικού.

Μέθοδος - Υλικά: Η κλινική και ακτινογραφική αξιολόγηση ασθενούς ετών 58 με ιστορικό ρευματοειδούς 
αρθρίτιδας, για την οποία λάμβανε 10mgr πρεδνιζολόνης ημερησίως, υπέρτασης και σακχαρώδους 
διαβήτη τύπου 2, κατέδειξαν αναγκαία την περιοδοντική θεραπεία και πολλαπλές εξαγωγές δοντιών.

Αποτελέσματα: Προεγχειρητικά, έγινε παραπομπή του ασθενούς για ρύθμιση της γλυκόζης και της 
αρτηριακής πίεσης. Τις ημέρες των επεμβάσεων, κατόπιν συνεννόησης με τον θεράποντα ιατρό, αυξή-
θηκε η δόση του πρεδνιζολόνης στα 30mgr, ενώ εφαρμόστηκε και αντιβιοτική χημειοπροφύλαξη. 
Μετεγχειρητικά, η δόση του πρεδνιζολόνης μειωνόταν 5mgr τη μέρα και δε συνταγογραφήθηκαν μη 
στεροειδή αντιφλεγμονώδη.

Συμπεράσματα: Ο ασθενής υπό χρόνια στεροειδική αγωγή μπορεί να αντιμετωπιστεί περιπατητικά στο 
οδοντιατρείο, με επιβεβλημένη τη συνεργασία ιατρικών ειδικοτήτων. Λαμβάνεται μέριμνα για πρόληψη 
οξείας φλοιοεπινεφριδικής ανεπάρκειας με αύξηση της δόσης του φαρμάκου προεγχειρητικά και για 
ρύθμιση άλλων επιπλοκών που αναφέρθηκαν ανωτέρω.

 

ΕΑ128
Τίτλος: ΠΟΛΥΜΟΡΦΟ ΕΡΥΘΗΜΑ ΤΟΥ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ: ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 
ΠΡΟΚΛΗΣΗ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Ομιλητής: ΖΩΗ ΜΗΝΑ

Συγγραφείς: ΜΑΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ1, ΜΗΝΑ ΖΩΗ1, ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2

1. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ.
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2. ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ.

Περίληψη

Εισαγωγή: Το πολύμορφο ερύθημα είναι συχνά υποτροπιάζουσα δερματοβλεννογόνιος νόσος. Χαρακτη-
ρίζεται από πολύμορφες βλάβες δέρματος και βλεννογόνων με παθογνωμονική δερματική βλάβη που 
ομοιάζει με στόχο ή ίριδα. Η νόσος αποδίδεται σε υπερευαισθησία.

Σκοπός: Η αναφορά επτά περιπτώσεων ασθενών με πολύμορφο ερύθημα του βλεννογόνου του στόματος, 
με έμφαση στην διαφοροδιαγνωστική προσέγγιση των στοματολογικών βλαβών της νόσου.

Περιπτώσεις: Αναφέρονται επτά περιπτώσεις νεαρών ασθενών (τεσσάρων αρρένων και τριών θη-
λέων) των οποίων οι ηλικίες κυμαίνονται από 16 έως 23 έτη. Όλοι οι ασθενείς εμφάνισαν την νόσο 
για πρώτη φορά όπως προκύπτει από το ιστορικό τους. Μόνον στην στοματική κοιλότητα εμφάνισαν 
βλάβες οι πέντε εξ αυτών. Μία ασθενής εμφάνισε βλάβες στο στόμα και στο δέρμα. Ένας ασθενής 
εμφάνισε ταυτόχρονα βλάβες στον βλεννογόνο του στόματος και της βαλάνου. Από το σύνολο των 
ασθενών τρεις εμφάνισαν υποτροπές εντός εξαμήνου εκ των οποίων οι δύο βρίσκονταν σε κατάσταση 
ψυχικής καταπονήσεως. Δύο από το σύνολο των ασθενών αναφέρουν ότι προηγήθηκε εμπύρετο από 
εβδομάδος πριν από τις στοματολογικές βλάβες. Οι ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν με κορτικοστεροειδή, 
ενώ εκείνοι που υποτροπίασαν έλαβαν επιπλέον και αντιιική αγωγή. Η διαφοροδιάγνωση περιλαμβάνει 
κυρίως: την ερπητική ουλοστοματίτιδα, το σύνδρομο Stevens-Johnson, το σύνδρομο Αδαμαντιάδη - Be-
hçet, ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων, καθώς και την νόσο του Crohn. Δευτερευόντως τα περιοδικά 
σύνδρομα, το σύνδρομο Sweet, το πεμφιγοειδές και την πέμφιγα. 

Συμπερασματικά: Το πολύμορφο ερύθημα του στόματος χαρακτηρίζεται από διάχυτες διαβρώσεις-
εξελκώσεις κυρίως στα ερυθρά κράσπεδα των χειλέων, εισβάλλει οξέως, προσβάλλει συνήθως εφήβους 
και νεαρούς άρρενες και απαντά θεαματικά στα κορτικοστεροειδή.

ΕΑ129 - ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗ
Τίτλος: ΑΠΛΗ ΕΠΙΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ 
ΑΠΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Ομιλητής: ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ

Συγγραφείς: ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ

ΙΔΙΩΤΗΣ

Περίληψη

Εισαγωγή: Με την αυξανόμενη χρήση των οδοντικών εμφυτευμάτων εμφανίστηκαν πολλά συστήματα με 
διαφορετικά κάθε φορά εξαρτήματα για την προσθετική αποκατάσταση. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό 
με τις ειδικές γνώσεις που απαιτούνται από τον οδοντίατρο, δυσχεραίνει την καθημερινότητα του και 
απαιτεί χρηματική επένδυση.

Υλικά και Μεθολογία: Τα διφασικά εμφυτεύματα ZV3 WOLFRATSHAUSEN GERMANY, τοποθετούνται 
ισοουλικά και η προσθετική τους προσομοιάζει με αυτή των σπασμένων απονευρωμένων δοντιών. Έχουν 
προκατασκευασμένο κολλάρο και υποδοχή στην οποία συγκολλάται ένας προκατασκευασμένος άξονας 
από υαλονήματα. Η λήψη των αποτυπωμάτων μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: 1. Μετά την συγκόλληση 
και τον τροχισμό του άξονα από τον οδοντίατρο, γίνεται αποτύπωση από το κολόβωμα και αποστολή 
στο εργαστήριο για την παρασκευή της υπερκατασκευής. 2. Γίνεται αποτύπωση από την κεφαλή του 
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εμφυτεύματος χωρίς την χρήση στελεχών αποτύπωσης, αποστολή στο εργαστήριο χωρίς ανάλογα, το 
οποίο τροχίζει τον άξονα, κατασκευάζει την υπερκατασκευή και τα αποστέλλει έτοιμα προς συγκόλληση.

Αποτελέσματα και Συμπεράσματα: Τα κεραμικά διφασικά εμφυτεύματα αποτελούν μια αξιόπιστη 
εναλλακτική του τιτανίου, τα οποία ξεχωρίζουν για την απλότητά της προσθετικής αποκατάστασης. Η 
υπερουλική προσθετική τους έχει λίγα στάδια ελαχιστοποιώντας έτσι τις πιθανότητες λαθών, ενώ δεν 
απαιτεί ειδικές γνώσεις ή εξοπλισμό.

 

ΕΑ130
Τίτλος: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΡΙΖΑΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΔΟΝΤΙΟΥ ΜΕ 
BIODENTINE ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 48 ΜΗΝΩΝ

Ομιλητής: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ

Συγγραφείς: ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΙΔΙΩΤΗΣ

Περίληψη

Εισαγωγή: Η αντιμετώπιση απορρόφησης ριζών αποτελεί πρόκληση για τον οδοντίατρο, λόγω έλλειψης 
ενός αξιόπιστου υλικού αποκατάστασης, με συνέπεια συχνά την απώλεια του δοντιού. Το biodentineTM 
είναι ένα υποκατάστατο οδοντίνης, με καλές φυσικοχημικές ιδιότητες και βιολογική συμπεριφορά και 
έχει δώσει λύση σε διατρήσεις και ανάστροφες εμφράξεις, δεν έχει όμως τεκμηριωθεί η χρήση του σε 
εκτεταμένες απορροφήσεις ριζών και σε βάθος χρόνου.

Σκοπός: Η παρουσίαση περίπτωσης με εκτεταμένη αυχενική απορρόφηση ρίζας, αντιμετώπισή της με τη 
χρήση biodentineTM και παρακολούθηση 48 μηνών.

Παρουσίαση Περίπτωσης: Αγόρι, 12 ετών, προσήλθε στο ιατρείο με οξύ οδοντοφατνιακό απόστημα 
στον 21. Ο ακτινογραφικός και κλινικός έλεγχος έδειξε εκτεταμένη αυχενική απορρόφηση ρίζας και 
αποτυχημένη ενδοδοντική θεραπεία, που πραγματοποιήθηκε 18 μήνες πριν, συνεπεία τραυματισμού του 
δοντιού. Μετά την αποδρομή των οξέων συμπτωμάτων με τη βοήθεια αντιβιοτικής θεραπείας και με τη 
συνεργασία παιδοδοντιάτρου και ενδοδοντικού έγιναν οι εξής ενέργειες: τοπική αναισθησία, εξαγωγή 
του δοντιού, συγκράτηση της ρίζας σε γάζα εμποτισμένη με υγρό μέσο καλλιέργειας (Dentosafe) για τη 
διατήρηση της ζωτικότητας του περιρριζίου, αφαίρεση του κοκκιωματώδους ιστού της απορρόφησης και 
των υλικών της αποτυχημένης ενδοδοντικής θεραπείας και επανάληψή της. Ακολούθησε τοποθέτηση bio-
dentineTM στην περιοχή της απορρόφησης, επανατοποθέτηση του δοντιού στο φατνίο και ακινητοποίησή 
του για 2 εβδομάδες.

Αποτελέσματα: Από την κλινική και ακτινογραφική παρακολούθηση και μέχρι σήμερα (χρονικό διάστημα 
48 μηνών) παρατηρείται πλήρης ίαση του δοντιού και αποκατάστασή του στο φατνιακό πέταλο.

Συμπεράσματα: Το biodentineTM συμπεριφέρθηκε άψογα στην αποκατάσταση της αυχενικής απορρό-
φησης της ρίζας και σε βάθος χρόνου. Η περίπτωση αυτή σε συνδυασμό με παρόμοιες, μπορούν να 
τεκμηριώσουν τη χρήση του υλικού αυτού, στην αντιμετώπιση τέτοιων απαιτητικών περιπτώσεων.

ΕΑ131
Τίτλος: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΤΩΝ ΣΤΑ ΔΟΝΤΙΑ

Ομιλητής: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΙΚΟΥΡΗΣ
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Συγγραφείς: ΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει μια στροφή του κόσμου προς τα διάφορα αθλητικά δρώμενα 
με όλο και περισσότερες εκδηλώσεις και αγώνες να διοργανώνονται εντός και εκτός Ελλάδας. Παράλληλα 
με την αύξηση αυτών των δραστηριοτήτων, έχει αυξηθεί και η χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού αλλά 
και αθλητικών/ενεργειακών τροφών και ποτών με στόχο την αύξηση της αντοχής, την αναπλήρωση 
οργανικών και ανόργανων συστατικών και τελικά την καλύτερη επίδοση του αθλητή. Όλα τα παραπάνω 
έχουν άμεση και μεγάλη επίδραση στα δόντια λόγω της σύνθεσης, της συχνότητας και της ποσότητας της 
κατανάλωσής τους, όπως αποδεικνύουν αρκετές μελέτες.

Σκοπός: Στόχος της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει την επίδραση των αθλητικών και ενεργειακών 
ποτών στα δόντια καθώς και τη συσχέτισή τους με τη ποσότητα και τη συχνότητα χρήσης τους.

Μέθοδος - Υλικά: Πρόκειται για μια συστηματική ανασκόπηση στην οποία έχουν επιλεγεί κλινικές μελέτες 
από τη βάση δεδομένων pubmed. Χρησιμοποιήθηκαν οι λέξεις κλειδιά: clinical trials, sport drinks, energy 
drinks, tooth caries, tooth erosion σε διάφορους συνδυασμούς. Από τα άρθρα που επιλέxθησαν, έγινε 
αξιολόγηση με βάση το σύστημα Sign από 2 ανεξάρτητους ερευνητές.

Αποτελέσματα - Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών δείχνουν ότι η χρήση αθλητικών 
και ενεργειακών ποτών ευνοούν τη μικροδιείσδυση και την επιφανειακή διάβρωση στα δόντια σε επίπεδο 
στατιστικά σημαντικό. Επιβάλλεται να γίνουν επιπλέον έρευνες που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές 
συνθήκες χρήσης αυτών των ροφημάτων έχοντας δεδομένα και από άλλες βιολογικές παραμέτρους (πχ: 
σιαλική έκκριση κατά την αθλητική δραστηριότητα) ώστε να υπάρχει μια πιο σαφής εικόνα της επίδρασής 
τους στα δόντια.

 

ΕΑ132
Τίτλος: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΘΛΗΤΗ ΥΨΗΛΟΥ ΤΕΡΗΔΟΝΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙ-
ΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ομιλητής: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Συγγραφείς: ΣΠΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Ε.Κ.Π.Α.

Περίληψη
Η στοματική υγεία αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα της γενικότερης υγείας και της ποιότητας της ζωής 
για κάθε άνθρωπο και κατ’ επέκταση κάθε αθλητή. Σύγχρονες μελέτες έδειξαν πως οι αθλητές φέρουν 
αυξημένες ανάγκες για οδοντιατρική θεραπεία. Η αυξημένη απαίτηση του οργανισμού των αθλητών σε 
ενέργεια οδηγεί σε διατροφικές συνήθειες που επιβαρύνουν τη στοματική υγιεινή καθώς αυξάνεται η 
ποσότητα και η συχνότητα λήψης υδατανθράκων κατά την διάρκεια της ημέρας.

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της κλινικής εικόνας ενός τέτοιου κλινικού περιστατικού και το 
σχετικό πρωτόκολλο αντιμετώπισής του.
Επαγγελματίας αθλητής 22 ετών προσήλθε με τόσο εκτεταμένες τερηδόνες που παρουσίαζε δυσκολία 
στη μάσηση. Η εντόπιση των βλαβών ήταν γενικευμένη στο σύνολο του φραγμού και κύριοι αιτιολογικοί 
παράγοντες ήταν η μικροβιακή πλάκα και η αυξημένη κατανάλωση σε συμπληρώματα διατροφής και 
ενεργειακά ποτά.

Αποτέλεσμα ήταν η μειωμένη επίδοση του ασθενή στις αθλητικές του δραστηριότητες και η ψυχολογική 
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καταρράκωσή του. Η αντιμετώπιση του περιστατικού ξεκίνησε με τη φάση ελέγχου φλεγμονής κατά 
την οποία δόθηκαν ενισχυμένες οδηγίες στοματικής υγιεινής. Η επιπλέον χορήγηση φθορίου σε μορφή 
διαλύματος βοήθησε στον έλεγχο των αρχόμενων τερηδόνων και η θεραπεία συνεχίστηκε με την 
αποκατάσταση των τερηδονισμένων οδοντικών ιστών είτε με άμεσες είτε με έμμεσες τεχνικές ανάλογα 
με την έκταση της βλάβης με την χρήση ελαστικού απομονωτήρα. Πρώτα αποκαταστάθηκαν τα πρόσθια 
δόντια και στη συνέχεια τα οπίσθια. Ο ασθενής μετά την αντιμετώπιση των βλαβών τοποθετήθηκε σε ένα 
αυστηρό πρόγραμμα επανάκλησης ώστε να ελέγχεται για τυχόν νέες βλάβες. Μετά το πέρας 1,5 έτους δεν 
παρατηρήθηκαν νέες βλάβες και η στοματική υγιεινή ήταν σαφώς βελτιωμένη.

ΕΑ133
Τίτλος: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΥΙΑΣΗ ΣΤΟΜΑΤΟΣ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Ομιλητής: ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΦΥΛΛΗ

Συγγραφείς: ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΦΥΛΛΗ1, ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΜΑΣ2, ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ3

1. Χ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α’-Γ.Ν.Ν. “ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ” ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
2. ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ-Γ.Ν.Ν. “ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ” ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
3. Χ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ-Γ.Ν.Ν. “ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ” ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Η μυΐαση είναι μια σπάνια ασθένεια κατά την οποία παρατηρείται μόλυνση των ιστών από 
προνύμφες των μυγών. Η Νοσοκομειακή μυΐαση θεωρείται ότι είναι ένα ασυνήθιστο γεγονός, παρ’ όλα 
αυτά έχουν παρατηρηθεί περιστατικά στα νοσοκομεία αναπτυγμένων ή αναπτυσσόμενων χωρών. Η 
στοματική εκδήλωση της Νοσοκομειακής μυΐασης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στην παρούσα 
εργασία, αρχικά, για την κατανόηση της παρασιτικής αυτής ασθένειας, θα γίνει αναφορά στον ορισμό, το 
μηχανισμό πρόκλησης και την κατηγοριοποίηση της ασθένειας.

Κύριο Μέρος: θα αναφερθεί περιστατικό Νοσοκομειακής στοματικής μυΐασης και θα αξιολογηθεί σε 
σχέση με την κλινική εικόνα, την αιτιοπαθογένεια και την αντιμετώπιση της ασθένειας. Ιδιαίτερη συζήτηση 
θα γίνει για τους προδιάθεσή παράγοντες (κακή στοματική υγιεινή, ελκώδης ή πυώδης βλάβες στόματος 
κ.α.), για τις ευπαθείς ομάδες (σοβαρά πάσχοντες ασθενείς όπως νοσηλευόμενοι στη ΜΕΘ κ.α.) και για τις 
παραμέτρους που σχετίζονται με τη διάγνωση και τη πρόληψη.

Συμπεράσματα: Θα αναφερθούμε στα προληπτικά μέτρα όσον άφορα γενικά τη μυΐαση και ειδικότερα τη 
μυΐαση στόματος στο περιβάλλον του νοσοκομείου. Θα προκύψουν συμπεράσματα για το σημαντικό ρολό 
της έγκαιρης παρέμβασης του νοσοκομειακού οδοντίατρου στις ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες ασθενών.



ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
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ΑΑ01
Τίτλος: ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΙΝΩΜΑΤΩΣΗ ΟΥΛΩΝ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙ-
ΠΤΩΣΗΣ

Ομιλητής: ΔΗΜΗΤΡΑ-ΝΙΚΗ ΚΑΒΟΥΡΑ

Συγγραφείς: ΔΗΜΗΤΡΑ-ΝΙΚΗ ΚΑΒΟΥΡΑ1, ΜΑΡΑ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ2, ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ3, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑ-
ΛΑΜΠΑΚΗΣ1

1. ΕΚΠΑ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
2. ΕΚΠΑ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
3. ΕΚΠΑ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Περίληψη

Εισαγωγή: Ινώδης υπερπλασία των ούλων καλείται η διάχυτη διόγκωση των ελεύθερων και προσπεφυ-
κότων ούλων λόγω υπερπλασίας του ινώδους συνδετικού ιστού, που μπορεί να αποτελεί συνοδό εύρημα 
πληθώρας συστηματικών νοσημάτων και συνδρόμων. Παρουσία κληρονομικού υποβάθρου, η σπάνια 
παθολογική οντότητα ορίζεται ως κληρονομική ινωμάτωση ούλων.

Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού ινωμάτωσης των ούλων σε ομοζυγωτικούς δίδυμους και τον υιό του 
ενός, από τη διάγνωση έως την αντιμετώπιση.

Μέθοδος - Υλικά: Άνδρας 37 ετών προσήλθε στην Κλινική Διαγνωστικής και Ακτινολογίας της Οδοντια-
τρικής Σχολής Αθηνών παραπονούμενος για διόγκωση ούλων, αναφέροντας όμοιο πρόβλημα του δίδυμου 
αδελφού του. Μετά τη λήψη ιατρικού και οδοντιατρικού ιστορικού, η κλινική εξέταση αποκάλυψε διάχυτες 
διογκώσεις σκληρής σύστασης σε αμφότερες τις γνάθους, με γενικευμένη συγκλεισιακή διαταραχή. Ο 
ακτινολογικός έλεγχος με λήψη πανοραμικής ακτινογραφίας και ΟΥΤ άνω γνάθου έδειξε έγκλειση δοντιών 
και διογκώσεις πυκνότητας μαλακών μορίων στην άνω γνάθο. Ο δίδυμος αδελφός προσήλθε με όμοια 
κλινική και ακτινογραφική εικόνα και παραπέμφθηκε στην Κλινική Περιοδοντολογίας, όπου αποφασίστηκε 
χειρουργική αντιμετώπιση με ουλεκτομή. Η ιστολογική εξέταση ιστοτεμαχίου από το Εργαστήριο 
Στοματολογίας ήταν συμβατή με κληρονομική ινωμάτωση ούλων. Η κλινική εξέταση του εννιάχρονου υιού 
του ασθενούς αποκάλυψε διάχυτες διογκώσεις μικρότερης έκτασης και καθυστέρηση ανατολής δοντιών.

Αποτελέσματα: Από τη συναξιολόγηση του ιατρικού και οδοντιατρικού ιστορικού, την κλινική και ακτι-
νολογική εξέταση των τριών ασθενών, τέθηκε η διάγνωση κληρονομική ινωμάτωση ούλων, με προτροπή 
για περαιτέρω διερεύνηση πιθανής ύπαρξης συνοδού συστηματικού νοσήματος.

Συμπεράσματα: Ο κλινικός ενδέχεται να αντιμετωπίσει κληρονομικές καταστάσεις που οι ασθενείς 
αγνοούν, τις οποίες οφείλει να αναγνωρίσει διερευνώντας άλλα μέλη της οικογένειας, με σκοπό την 
πρώιμη διάγνωση και θεραπεία.

 

ΑΑ02
Τίτλος: ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΕΣ ΓΙΓΑΝΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΔΙΛΗΜΜΑ

Ομιλητής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ

Συγγραφείς: ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ1, ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ2, ΠΙΠΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ3, ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ4, ΙΑΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ5

1. ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ
2. ΛΕΚΤΟΡΑΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ
3. ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ
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4. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ
5. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Οι γιγαντοκυτταρικές βλάβες των οστών των γνάθων αποτελούν μία ετερογενή ομάδα που 
περιλαμβάνει το κεντρικό γιγαντοκυτταρικό κοκκίωμα, την ανευρυσματική κύστη, το χερουβισμό και το 
φαιό όγκο του υπερπαραθυρεοειδισμού. Κάθε μία από αυτές εμφανίζει ιδιαίτερα κλινικοπαθολογικά και 
ακτινογραφικά χαρακτηριστικά, η συνεκτίμηση των οποίων είναι απαραίτητη για την τελική διάγνωση.

Σκοπός: Η παρουσίαση περίπτωσης αμφοτερόπλευρων γιγαντοκυτταρικών βλαβών στην κάτω γνάθο και 
η συζήτηση της διαγνωστικής προσέγγισης.

Παρουσίαση Περιστατικού: Θήλυ ηλικίας 11 ετών με φυσιολογική εξω- και ενδοστοματική εικόνα προ-
σήλθε για ορθοδοντική θεραπεία. Ο ακτινογραφικός έλεγχος με τη λήψη Πανοραμικού και Πλάγιου 
Κεφαλομετρικού ακτινογραφήματος αποκάλυψε την παρουσία πολύχωρων διαυγαστικών αλλοιώσεων 
στην κάτω γνάθο αμφοτερόπλευρα, οι οποίες εκτείνονταν σε όλο το μήκος του κλάδου έως και το ύψος 
του κονδύλου. Τα ακρορρίζια των περισσοτέρων δοντιών του φραγμού φαίνονταν αδιάπλαστα, ενώ 
οι οδόντες 17, 27, 37 και 47 ήταν έγκλειστοι και οι 37, 47 εμφάνιζαν άπω κατεύθυνση. Η περαιτέρω 
ακτινολογική διερεύνηση με τη λήψη Ο.Υ.Τ. έδειξε επιπρόσθετα έκπτυξη του σώματος και του κλάδου 
της κάτω γνάθου καθώς και λύση της συνεχείας του παρειακού και του γλωσσικού συμπαγούς οστικού 
πετάλου στην περιοχή του κλάδου αμφοτερόπλευρα. Η ιστολογική εξέταση μετά από μερική βιοψία της 
κάτω γνάθου έθεσε τη διάγνωση της καλοήθους γιγαντοκυτταρικής βλάβης και η ασθενής παραπέμφθηκε 
για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο.

Συμπέρασμα: Η διαφορική διάγνωση πολλαπλών ή αμφοτερόπλευρων ενδοοστικών γιγαντοκυτταρικών 
βλαβών περιλαμβάνει γενετικά νοσήματα όπως ο χερουβισμός, το σύνδρομο Noonan και μεταβολικά 
νοσήματα όπως ο υπερπαραθυρεοειδισμός. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται κλινική και ακτινολογική 
συνεκτίμηση και περαιτέρω εργαστηριακός έλεγχος προκειμένου να τεθεί η τελική διάγνωση.

 

ΑΑ03
Τίτλος: ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΤΟ-
ΓΝΑΘΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Ομιλητής: ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΥΦΑΝΤΗ

Συγγραφείς: ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΥΦΑΝΤΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΣΕΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΟΝΤΑ, ΚΑΙΤΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

Περίληψη

Εισαγωγή: Οι σύγχρονες αντινεοπλασματικές θεραπείες έχουν αυξήσει το προσδόκιμο επιβίωσης των 
ασθενών. Οι επιπτώσεις της αντινεοπλασματικής θεραπείας στο στοματογναθικό είναι άμεσες ή μακρο-
πρόθεσμες.

Σκοπός: Η παρουσίαση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της αντινεοπλασματικής θεραπείας στο 
στοματογναθικό, μέσα από την αναφορά δυο περιπτώσεων.

Παρουσίαση Περιπτώσεων: Περίπτωση 1η: ασθενής 19 ετών προσήλθε στην Κλινική Διαγνωστικής και 
Ακτινολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ παραπονούμενη, για υπαισθησία του κάτω χείλους και 
κινητικότητα δοντιών. Σε ηλικία 2 ετών διαγνώστηκε με νευροβλαστώμα και υποβλήθηκε σε αντινεο-
πλασματική θεραπεία η οποία επαναλήφθηκε ένα χρόνο μετά λόγω υποτροπής. Η κλινική εξέταση 
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αποκάλυψε ελλείψεις, ανωμαλίες μεγέθους και κινητικότητα δοντιών. Τα ευρήματα της ακτινολογικής 
εξέτασης με πανοραμική ακτινογραφία και οδοντιατρική υπολογιστική τομογραφία (ΟΥΤ) κάτω γνάθου 
περιελάμβαναν υποπλασίες ριζών όλων των δοντιών του φραγμού, ύπαρξη εμφυτεύματος στην περιοχή 
των προγομφίων κάτω αριστερά σε στενή σχέση με το γενειακό τρήμα. Περίπτωση 2η: ασθενής 10 ετών 
προσήλθε για οδοντιατρική θεραπεία. Σε ηλικία 2 ετών διαγνώστηκε με αστροκύττωμα και υποβλήθηκε 
σε αντινεοπλασματική θεραπεία. Από την κλινική και ακτινογραφική εξέταση με τη λήψη πανοραμικής 
ακτινογραφίας προέκυψε ότι βρισκόταν στη φάση του μεικτού φραγμού, εμφάνιζε ανωμαλίες διάπλασης 
των δοντιών και υποπλασίες αδαμαντίνης.

Συμπεράσματα: Από τη συναξιολόγηση του ιστορικού, της κλινικής και ακτινολογικής εξέτασης των δύο 
περιπτώσεων προκύπτει ότι οι οδοντικές ανωμαλίες και οι επιπτώσεις στη στοματική υγεία τους αποτελούν 
μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της αντινεοπλασματικής θεραπείας. Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με 
τα ευρήματα παρόμοιων περιπτώσεων που έχουν δημοσιευθεί στη διεθνή βιβλιογραφία. Η εφαρμογή 
προληπτικών προγραμμάτων είναι ζωτικής σημασίας για την διατήρηση του επιπέδου της στοματικής 
υγείας των ασθενών αυτών.

 

ΑΑ05
Τίτλος: ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΩΔΗΣ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ ΜΕ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΥ-
ΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Ομιλητής: ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΖΙΔΗ

Συγγραφείς: ΠΟΖΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΠΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡ-
ΓΟΣ, ΚΑΜΠΟΣΙΩΡΑ ΦΩΦΗ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΚΠΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Κατά την αποκατάσταση της νωδής άνω γνάθου με εμφυτεύματα ο οδοντίατρος μπορεί να 
έρθει αντιμέτωπος με εκτεταμένα ελλείμματα σκληρών και μαλακών ιστών και διαταραγμένες διαγναθικές 
σχέσεις. Στις περιπτώσεις που η εφαρμογή αυξητικών τεχνικών για την αναπλήρωση των ελλειμμάτων 
δεν είναι εφικτή, είναι αδύνατη η προσθετικά κατευθυνόμενη τοποθέτηση εμφυτευμάτων. Προκειμένου η 
τελική αποκατάσταση να έχει καλή μακροπρόθεσμη πρόγνωση, θα πρέπει για την κατάρτιση του σχεδίου 
θεραπείας να λαμβάνεται υπ’ όψιν ένα σύνολο παραγόντων.

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστούν οι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν το σχεδιασμό 
της προσθετικής αποκατάστασης της νωδής άνω γνάθου με εμφυτεύματα.

Μέθοδος - Υλικά: Τρία κλινικά περιστατικά που αντιμετωπίστηκαν στη Μεταπτυχιακή Κλινική της Προ-
σθετικής του Πανεπιστημίου Αθηνών παρουσιάζονται. Μία κοχλιούμενη υβριδική αποκατάσταση κατα-
σκευάστηκε πάνω σε γωνιώδη εμφυτεύματα με τη χρήση κεκλιμένων ενδιάμεσων διαβλεννογόνιων 
στηριγμάτων. Η δεύτερη περίπτωση αφορά στην κατασκευή κινητής αποκατάστασης στηριζόμενης σε 6 
εμφυτεύματα για την αναπλήρωση εκτεταμένου ελλείμματος ιστών. Τέλος παρουσιάζεται κοχλιούμενη 
ακίνητη αποκατάσταση με τη χρήση εξατομικευμένων κολοβωμάτων για τη διόρθωση παρειακής 
απόκλισης των εμφυτευμάτων.

Αποτελέσματα: Κατά το σχεδιασμό της αποκατάστασης πραγματοποιείται πάντα μία διαγνωστική σύνταξη 
και αξιολογούνται πιθανά ελλείμματα ιστών και ο διαθέσιμος μεσοφραγματικός χώρος. Σε περιπτώσεις 
εκτεταμένων ελλειμμάτων, προτιμάται η κατασκευή κινητών αποκαταστάσεων διότι εξασφαλίζουν σωστή 
υποστήριξη χείλους, ευκολία στη στοματική υγιεινή και έχουν επισκεψιμότητα. Στις περιπτώσεις που οι 
επιμήκεις άξονες των εμφυτευμάτων αποκλίνουν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν γωνιώδη ενδιάμεσα 
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διαβλεννογόνια στηρίγματα ή να κατασκευαστούν εξατομικευμένα στηρίγματα.

Συμπεράσματα: Κατά την αποκατάσταση της άνω γνάθου με εμφυτεύματα, παράγοντες που πρέπει να 
συνεκτιμώνται είναι η αισθητική, η φώνηση, η ικανότητα καθαρισμού και η επισκεψιμότητα.

ΑΑ06
Τίτλος: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΟΔΟΝΤΙΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΖΩΝΗ - ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Ομιλητής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ

Συγγραφείς: ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΙΔΙΩΤΕΣ

Περίληψη

Σκοπός: Να καταδειχτεί ότι με τη χρήση οστεοενσωματούμενων οδοντικών εμφυτευμάτων είναι δυνατή η 
επίλυση λειτουργικών και αισθητικών προβλημάτων στην πρόσθια περιοχή της άνω γνάθου που προκύπτει 
μετά την απώλεια δοντιών στη συγκεκριμένη περιοχή.

Υλικά και Μέθοδος: Τοποθετήθηκαν 22 οδοντικά εμφυτεύματα στην περιοχή των άνω κεντρικών 
τομέων 19 οδοντικά εμφυτεύματα στην περιοχή των άνω πλάγιων τομέων και 15 οδοντικά εμφυτεύματα 
στην περιοχή των κυνοδόντων της άνω γνάθου για να αντιμετωπιστούν απώλειες των συγκεκριμένων 
δοντιών από διάφορες αιτίες. Κατά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων και ανάλογα με τις ανάγκες 
κάθε περιστατικού έγινε χρήση αναγεννητικών τεχνικών οστικής και ιστικής ανάπλασης με τη χρήση 
ετερόλογων μοσχευμάτων, μεμβρανών, μοσχευμάτων συνδετικού ιστού και αυξητικών παραγόντων 
PRGF. Μέτα την απαιτουμένη περίοδο για την οστεοενσωμάτωση των εμφυτευμάτων έγινε αποκάλυψη 
αυτών και διαπιστώθηκε η επιτυχής οστεοενσωμάτωση όλων των εμφυτευμάτων που είχαν τοποθετηθεί. 
Μέτα την αποκάλυψη αυτών και την τοποθέτηση της βίδας επούλωσης ελήφθησαν τα αποτυπώματα με 
τεχνικές ανοιχτού και κλειστού δισκαρίου και έγινε επιλογή κολοβωμάτων ανάλογα με τη περίπτωση. 
Ακoλούθησε το εργαστηριακό στάδιο κατασκευής σκελετού, δοκιμής, διορθώσεων οπού ήταν απαραίτητο 
και ολοκλήρωση των εργασιών με την τελική συγκόλληση να ακολουθεί. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην 
άρτια αισθητική των συγκεκριμένων αποκαταστάσεων δεδομένου ότι μια λειτουργικά σωστή αλλά όχι 
αισθητικά άρτια αποκατάσταση θεωρείται αποτυχία.

Αποτελέσματα: τοποθετηθήκαν 56 οδοντικά εμφυτεύματα στην πρόσθια περιοχή της άνω γνάθου τα όποια 
οστεοενσωματώθηκαν επιτυχώς και αποκαταστάθηκαν προσθετικά συμπέρασμα η απώλεια δοντιών της 
πρόσθιας περιοχής της άνω γνάθου μπορεί να αντιμετωπίσει με τη χρήση οδοντικών εμφυτευμάτων με 
άριστα λειτουργικά και αισθητικά αποτελέσματα.

 

ΑΑ07
Τίτλος: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΗΣ ΦΑΤΝΙΑΚΗΣ ΑΚΡΟΛΟΦΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΣΧΙΣΗ ΚΑΙ 
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Ομιλητής: ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ

Συγγραφείς: ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ, ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΛΙΓΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Περίληψη

Εισαγωγή: Οι μεταβολές των διαστάσεων της φατνιακής ακρολοφίας μετά από εξαγωγές δοντιών είναι 
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συχνά εκτεταμένες. Η διάσχιση αποτελεί μία τεχνική αύξησης των διαστάσεων της φατνιακής ακρολοφίας 
που επιτρέπει την ταυτόχρονη τοποθέτηση εμφυτευμάτων, μειώνοντας τη συνολική διάρκεια και το 
κόστος θεραπείας, καθώς και τον αριθμό των απαιτούμενων χειρουργικών επεμβάσεων.

Σκοπός: Η παρουσίαση κλινικού περιστατικού με εξαιρετικά ελαττωμένη υπολειμματική φατνιακή 
ακρολοφία που αντιμετωπίστηκε με την τεχνική της διάσχισης της φατνιακής ακρολοφίας και ταυτόχρονη 
τοποθέτηση εμφυτευμάτων στην Μονάδα Οστεοενσωματούμενων Εμφυτευμάτων της Οδοντιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Υλικά/Μέθοδος: Γυναίκα ασθενής 64 ετών προσήλθε στην Μεταπτυχιακή Κλινική Περιοδοντολογίας του 
ΕΚΠΑ. Η ασθενής έχρηζε τοποθέτησης εμφυτευμάτων στην περιοχή #14-16. Κατόπιν λήψης υπολογιστικής 
τομογραφίας διαπιστώθηκε η ύπαρξη υπολειμματικής ακρολοφίας εύρους 3mm. Επίσης στην θέση #16 το 
ύψος της υπολειμματικής ακρολοφίας ήταν 5mm. Πραγματοποιήθηκε διάσχιση της φατνιακής ακρολοφίας 
με τη χρήση πιεζοτόμου και εργαλείων αυξανόμενης διαμέτρου. Στην θέση #16 πραγματοποιήθηκε 
ταυτόχρονα κλειστή ανύψωση του εδάφους του ιγμορείου με τη χρήση οστεοτόμων. Τοποθετήθηκαν 
εμφυτεύματα διαμέτρου 3.6mm. Στη συνέχεια εφαρμόστηκε καθοδηγούμενη οστική ανάπλαση στην 
περιοχή με τη χρήση ξενομοσχεύματος και απορροφήσιμης μεμβράνης κολλαγόνου.

Αποτελέσματα: Έξι μήνες μετά πραγματοποιήθηκε ακτινογραφικός επανέλεγχος, αποκάλυψη των 
εμφυτευμάτων και τοποθέτηση διαβλεννογόνιων στηριγμάτων επούλωσης. Η οστεοενσωμάτωση των 
εμφυτευμάτων κρίθηκε επιτυχής με κλινικά και ακτινογραφικά κριτήρια. Η κορυφή των φατνιακών 
πετάλων καθώς και η παρυφή των μαλακών ιστών είχε διατηρηθεί σε σταθερό επίπεδο.

Συμπεράσματα: Η αύξηση των διαστάσεων της φατνιακής ακρολοφίας με διάσχιση και ταυτόχρονη 
τοποθέτηση εμφυτευμάτων αποτελεί μία χρήσιμη τεχνική για την αντιμετώπιση περιστατικών με 
εκτεταμένη απορρόφηση της φατνιακής ακρολοφίας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής 
της.

 

ΑΑ08
Τίτλος: ΑΚΡΟΡΡΙΖΙΚΗ ΠΕΡΙΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΙΤΙΔΑ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ομιλητής: ΣΕΦΕΡΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Συγγραφείς: ΣΕΦΕΡΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΚΑΦΕΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΛΙΓΝΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ, ΦΟΥΡΜΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ, ΠΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΚΠΑ

Περίληψη
Ο όρος “ακρορριζική ή ανάστροφη περιεμφυτευματίτιδα” αναφέρεται σε κλινικά συμπτωματικές περια-
κρορριζικές βλάβες που δημιουργούνται σχετικά άμεσα μετά την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων. 
Ωστόσο, στο μυλικό τμήμα του εμφυτεύματος επιτυγχάνεται φυσιολογική επαφή οστού-εμφυτεύματος. Ως 
κύρια αίτια της σπάνιας αυτής παθολογίας έχει ενοχοποιηθεί η παραμονή ουλώδους ή κοκκιώδους ιστού 
στη περιοχή της εμφύτευσης λόγω περιακρορριζικής φλεγμονής του εξαχθέντος δοντιού ή ενδοδοντικής 
βλάβης σε γειτονικό δόντι.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση ενός περιστατικού με ακρορριζική περιεμφυτευματί-
τιδα και ο τρόπος με τον οποίο αυτή αντιμετωπίστηκε.

Μέθοδος - Υλικά: Ασθενής 28 ετών με ελεύθερο ιατρικό ιστορικό, μη καπνιστής προσήλθε στη Μεταπτυ-
χιακή Κλινική Περιοδοντολογίας του ΕΚΠΑ για τοποθέτηση εμφυτεύματος λόγω κατάγματος στο 
ενδοδοντικά θεραπευμένο δόντι #24. Πραγματοποιήθηκε εξαγωγή του δοντιού και άμεση τοποθέτηση 
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εμφυτεύματος. Δύο μήνες αργότερα, ο ασθενής παρουσίασε πόνο, οίδημα, συρίγγιο στο ύψος της 
ουλοπαρειακής αύλακας και η ακτινογραφική εικόνα έδειχνε ακτινοδιαύγαση στο ακρορριζικό τμήμα του 
εμφυτεύματος. Η θεραπευτική αντιμετώπιση ήταν χειρουργική, με αναπέταση κρημνού ολικού πάχους, 
αφαίρεση του κοκκιώδους ιστού, σχολαστικός καθαρισμός του εμφυτεύματος με ξέστρο τιτανίου και 
καθοδηγούμενη οστική ανάπλαση με αλλομόσχευμα και απορροφήσιμη μεμβράνη κολλαγόνου.

Αποτελέσματα: Η επούλωση στη περιοχή ήταν άριστη, τα συμπτώματα υποχώρησαν πλήρως και 
ακτινογραφικά παρατηρήθηκε οστική πλήρωση της βλάβης, η οποία διατηρείται μετά από διάστημα 
παρακολούθησης 2 ετών. Η προσθετική αποκατάσταση ολοκληρώθηκε τέσσερις μήνες μετεγχειρητικά. 

Συμπέρασμα: Οι συστάσεις για τη θεραπεία ακρορριζικής περιεμφυτευματίτιδας είναι περιορισμένες. 
Πρέπει να τονιστεί η σημασία της τήρησης των κανόνων κατά την τοποθέτηση άμεσου εμφυτεύματος και 
η σχολαστική εξέταση και παρακολούθηση των παρακείμενων στο εμφύτευμα δοντιών για την αποφυγή 
επίπτωσης αυτής της βιολογικής επιπλοκής.

 

ΑΑ09
Τίτλος: ΟΔΟΝΤΑΓΡΑ ΚΑΛΛΙΟΥ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΚΟΣΜΟ

Ομιλητής: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΛΙΩΤΗΣ

Συγγραφείς: ΜΑΛΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ1, ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ2

1. ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ
2. ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Η εξαγωγή των δοντιών στον αρχαίο κόσμο γίνονταν με διάφορες τεχνικές- μεθόδους όπως η 
χρήση των δακτύλων (Κίνα, Ιαπωνία), η χρήση φαρμακευτικών μέσων (γαλακτώδης χυμός, ζύμη) και σε 
έσχατες περιπτώσεις με τη χρήση οδοντάγρας.

Σκοπός η παρουσίαση των οδοντάγρων που ανακαλύφθηκαν στον ελλαδικό χώρο με έμφαση την 
οδοντάγρα του Καλλίου που χρονολογείται το 3ο αι. μ.Χ.. Η εν λόγω οδοντάγρα ανήκει στη Μουσειακή 
Συλλογή του Λιδορικίου και φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Άμφισσας.

Υλικό: Για τις ανάγκες τις εργασίας αξιοποιήθηκε πανομοιότυπο αντίγραφο το οποίο κοσμεί τη συλλογή 
του Μουσείου Τμήματος Οδοντιατρικής Ε.Κ.Π.Α.

Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκαν οι τεχνικές της ιστορικής ερευνάς για τη συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία και 
ερμηνεία του εκθέματος και του βιβλιογραφικού υλικού.

Συμπεράσματα: Η εξαγωγή των δοντιών αποτελούσε την κύρια πράξη οδοντικής χειρουργικής σε όλη την 
αρχαιότητά. Όλη η αρχαία ελληνική ιατρική γραμματεία από την Ιπποκρατική Συλλογή έως το Corpus Ga-
lenicum και τους ερανιστές ιατρούς των βυζαντινών χρόνων βρίθουν αναφορών στη χρήση οδοντάγρας 
για την αφαίρεση των δοντιών ως ύστατου μέσου αντιμετώπισης του οδοντικού πόνου. Η οδοντάγρα του 
Καλλίου αποτελεί ένα σπάνιο εύρημα, από τα ελάχιστα που έχουν βρεθεί σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο, 
λόγω του υλικού της κατασκευής αυτών των εργαλείων (κυρίως σίδηρος και ορείχαλκος). Χρονολογείται 
τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες, οι οποίοι συμπίπτουν με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορική περίοδο, 
όταν η αρχαία ελληνική ιατρική βρίσκονταν στο απόγειο της ακμής της.
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ΑΑ10
Τίτλος: Η ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΤΕΡΗΔΟΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ SIR G.V.BLACK

Ομιλητής: ΝΙΚΟΛΑ ΜΙΧΑΗΛΟΒΙΤΣ

Συγγραφείς: ΝΙΚΟΛΑ ΜΙΧΑΗΛΟΒΙΤΣ1, ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ2

1. ΦΟΙΤΗΤΗΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ
2. ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Ο Sir Greene Vardiman Black (1836-1915) αδιαμφισβήτητα αποτελεί ένας εκ των κορυφαίων 
επιστημόνων της σύγχρονης Οδοντιατρικής, και ειδικότερα πατέρας της Οδοντικής Χειρουργικής.

Σκοπός: Η μελέτη και παρουσίαση των θέσεων και της προσέγγισης του της Οδοντικής Τερηδόνας, του G. 
V. Black.

Υλικό: Ως πρωτογενής πηγή χρησιμοποιήθηκε το Operative Dentistry, Bacteriology and Pathology of Den-
tal Caries 1901 του Sir G.V.Black. Αξιοποιήθηκε η ψηφιοποιημένη μορφή του έργου από τον ιστότοπο του 
Μουσείου Τμήματος Οδοντιατρικής Ε.Κ.Π.Α.

Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκαν οι τεχνικές της ιστορικής έρευνας για την συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία 
και ερμηνεία του βιβλιογραφικού υλικού.

Αποτελέσματα: Ο G.V.Black μελέτησε τις ιδιομορφίες της Οδοντικής Τερηδόνας ανακαλύπτοντας την 
σαφή μικροβιακή αιτιολογία, καθώς και τη μοναδικότητα της νόσου αυτής. Διακρίνοντας την τεράστια 
επίπτωση στον πληθυσμό, τόνισε τη σημασία της ορθής διάγνωσης αλλά και πρόληψης της Οδοντικής 
Τερηδόνας. Διαπίστωσε την κατά στρώματα μικροβιακή προσβολή των σκληρών οδοντικών ιστών, 
ξεκινώντας από συγκεκριμένες περιοχές στην επιφάνεια της μύλης, και ακολούθως στα ενδότερα τμήματα 
της οδοντίνης. Αναφέρθηκε, επίσης, στα πρώτα συμπτώματα, όπως ο πόνος σε διάφορα ερεθίσματα, 
μέσω του φαινομένου της οδοντινικής υπερευαισθησίας.

Συμπεράσματα: Ο G.V.Black εισήγαγε ευρύτατες και άκρως σημαντικές έννοιες στο χώρο της Οδοτιατρικής 
οι οποίες διεύρυναν τους ορίζοντες των επιστημόνων της εποχής του, αλλά αποτελούν θεμέλιο λίθο και 
στη σύγχρονη εποχή για μια ορθολογιστική επικοινωνία. Ο τεράστιος αυτός επιστήμονας δεν θα μπορούσε 
να παραλείψει την περιγραφή της Οδοντικής Τερηδόνας, του αέναου οδοντοπαθολογικού προβλήματος, 
την οποία όρισε και ανέλυσε ουσιαστικά όπως κανείς δεν έπραξε μέχρι τότε.

 

ΑΑ11
Τίτλος: ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ ΕΥ-
ΣΤΑΧΙΟ

Ομιλητής: ΜΑΡΙΑ-ΣΜΑΡΑΓΔΕΝΙΑ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ

Συγγραφείς: ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΣΜΑΡΑΓΔΕΝΙΑ1, ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ2

1. ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ
2. ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Ο Βαρθολομαίος Ευστάχιος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ανατόμους της Αναγέν-
νησης και τον πρωτοπόρο της οδοντικής ανατομίας. Παρόλο που η συμβολή του στην ανάπτυξη της 
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οδοντιατρικής θεωρίας και πράξης ήταν καθοριστική, τα περισσότερα από τα έργα του δημοσιεύθηκαν 
μετά τον θάνατο του (1574), επιβραδύνοντας με αυτόν τον τρόπο την αναγνώριση των επιτευγμάτων του.

Σκοπός: Η μελέτη και η παρουσίαση της ανατομίας και φυσιολογίας του οδοντικού φραγμού κατά τον 
Βαρθολομαίο Ευστάχιο.

Μέθοδος - Υλικό: Χρησιμοποιήθηκαν οι τεχνικές της ιστορικής έρευνας για τη μελέτη, ανάλυση και ερμηνεία 
του έργου του: Eustachius, Bartolomeo Libellus de dentibus. Venetii: Vincenzo Luchin. 1563. Αξιοποιήθηκε 
η ψηφιοποιημένη μορφή του από τον ιστότοπο του μουσείου τμήματος οδοντιατρικής Ε.Κ.Π.Α.

Αποτελέσματα: Χάρη στις ανατομές που πραγματοποίησε ο Βαρθολομαίος Ευστάχιος, κατόρθωσε να 
περιγράψει ικανοποιητικά την ανάπτυξη και των δύο συνόλων των δοντιών, την μορφολογία τους, καθώς 
και την δομή του πολφού, ο οποίος φέρει, όπως υποστήριξε, αιμοφόρα αγγεία και νεύρα, γεγονός που 
εξηγεί το λόγο που το εσωτερικό του δοντιού είναι ευάλωτο στην αίσθηση του πόνου.

Συμπεράσματα: Η βαθιά γνώση του Βαρθολομαίου Ευστάχιου στα οδοντιατρικά ζητήματα, φαίνεται να 
έθεσε τις βάσεις της σύγχρονης οδοντιατρικής, ενώ πολλές από τις ιδέες του σχετικά με την θεραπεία της 
περιοδοντίτιδας  χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα.
 

ΑΑ12
Τίτλος: ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ομιλητής: ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΑΚΕΛΛΙΟΥ

Συγγραφείς: ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΑΚΕΛΛΙΟΥ1, ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ2

1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ SOCIAL MEDIA 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ
2. ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

Περίληψη
Το Μουσείου του Τμήματος Οδοντιατρικής ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις και την ταχύρυθμη 
τεχνολογική εξέλιξη της εποχής, πέρα από τους εκθεσιακούς χώρους, οι οποίοι φιλοξενούνται σε χώρους 
της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία ενός πρότυπου Ψηφιακού 
Μουσείου. Σκοπός του εγχειρήματος δεν ήταν η απλή παρουσίαση των εκθεμάτων του Μουσείου, 
αλλά η απρόσκοπτη πρόσβαση σε πληροφορίες και τεκμήρια για την εκπαίδευση και την άσκηση της 
Οδοντιατρικής στην Ελλάδα μέσα στο χρόνο. Στο ψηφιακό σταυροδρόμι, Τεχνολογίας και Ιστορίας της 
Οδοντιατρικής, παρέχεται η δυνατότητα εξατομικευμένης δράσης με βάση την ψηφιακή αφήγηση. Ο 
διαδικτυακός επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί και να μελετήσει την Ιστορία της Οδοντιατρικής Σχολής 
μέσα από σύντομες ιστορικές αναδρομές, αλλά και πλούσιο φωτογραφικό και αρχειακό υλικό, το οποίο 
φιλοξενείται στις ενότητες του Μουσείου και εμπλουτίζεται συνεχώς με την ψηφιοποίηση εγγράφων από 
το Αρχείο της Οδοντιατρικής Σχολής και του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου. Επίσης, ο επισκέπτης 
έχει τη δυνατότητα να μελετήσει το σύνολο της οδοντιατρικής νομοθεσίας από συστάσεως του ελληνικού 
κράτους έως σήμερα. Ακόμη, ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ανάδειξη του προσωπικού, που έχει 
διατελέσει τόσο σε θέσεις ευθύνης, όσο και του προσωπικού που έχει προσφέρει στην εκπαίδευση 
των φοιτητών. Τέλος, μεγάλη φιλοδοξία του Μουσείου αποτελεί η ψηφιοποίηση όλων των ελληνικών 
οδοντιατρικών βιβλίων τα οποία είναι ελεύθερα πνευματικών δικαιωμάτων και χαρακτηρίζονται ως 
ιδιαιτέρως σημαντικά για την εξέλιξη της Οδοντιατρικής επιστήμης. Ήδη στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του 
μουσείου περιλαμβάνονται ένας σημαντικός αριθμός ψηφιοποιημένων παλαιών βιβλίων.
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ΑΑ13
Τίτλος: ΕΤΡΟΥΣΚΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ομιλητής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ

Συγγραφείς: ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ1, ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ1, ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ1, ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ2

1. ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ;
2. ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Η αρχαία οδοντιατρική προσθετική αποτελεί ένα εντυπωσιακό αλλά ταυτόχρονα προβληματικό 
επιστημονικό πεδίο έρευνας. Η ανεπαρκής ικανότητα των αρχαιολογικών αποστολών του 19ου αιώνα στην 
περιοχή της Ετρουρίας καθώς και η αρχαιοκαπηλία μείωσαν σημαντικά τις πληροφορίες των προσθετικών 
ευρημάτων.

Σκοπός: Η μελέτη και η παρουσίαση των αυθεντικών ετρουσκικών οδοντικών προσθέσεων καθώς μέχρι 
την παρούσα έρευνα ήταν δύσκολος ο προσδιορισμός των γνησίων.

Υλικό - Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκαν οι τεχνικές της ιστορικής έρευνας για τη συλλογή, ανάλυση, επεξερ-
γασία και ερμηνεία του βιβλιογραφικού υλικού και όλες οι προσβάσιμες για έρευνα ετρουσκικές οδοντικές 
προσθέσεις και ιδιαίτερα η οδοντική πρόσθεση ετρουσκικής επιρροής η οποία φυλάσσεται στο Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών.

Συμπεράσματα: Αναμφισβήτητα μητρόπολη των πρώτων οδοντικών προσθέσεων στη δυτική οδοντιατρική 
παράδοση είναι η Ετρουρία με απαρχή την πρόσθεση του Satricum (π. 630 π.Χ.). Οι ετρουσκικές οδοντικές 
προσθέσεις είναι κατασκευασμένες από χρυσό μεγάλης καθαρότητας και με χαρακτηριστική τεχνοτροπία. 
Ενδείξεις συνηγορούν στην ότι χρήση των προσθέσεων πραγματοποιούνταν αποκλειστικά από γυναίκες 
της ανώτερης κοινωνικής τάξης κυρίως για καλλωπιστικούς λόγους. Η κατασκευή και η εφαρμογή των 
ετρουσκικών οδοντικών προσθέσεων ήταν μια δραστηριότητα που απαιτούσε δεξιότητα στα χέρια 
χρυσοχόων ή αργυροχόων και άλλων τεχνητών. Η τεχνοτροπία την οποία ανέπτυξαν οι Ετρούσκοι 
μεταλαμπάδευσαν στους Ρωμαίους και τους Αρχαίους Έλληνες Εκτός από την Ετρουρία ίδιας τεχνοτροπίας 
προσθετική κατασκευή έχει εντοπισθεί στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Τανάγρας και 
σήμερα φυλάσσεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

 

ΑΑ14
Τίτλος: PIERRE FAUCHARD: ΘΕΜΕΛΙΩΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ομιλητής: ΘΕΟΦΑΝΩ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Συγγραφείς: ΛΙΒΑΝΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ1, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ1, ΔΡ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2

1. ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ
2. ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΚΠΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

Περίληψη

Εισαγωγή: Ο Pierre Fauchard (1678-1761) ονομάσθηκε ο πατέρας της σύγχρονης οδοντιατρικής, καθώς 
υπήρξε ο συγγραφέας του έργου Le Chirurgien Dentiste το πρώτο βιβλίο με αμιγώς οδοντιατρικό 
περιεχόμενο. Σ΄ αυτό αναλύεται εκτεταμένος αριθμός παθήσεων της στοματικής κοιλότητας και του 
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οδοντικού φραγμού, ενώ ταυτόχρονα προτείνονται τρόποι αντιμετώπισης, και παρουσιάζει ένα οδοντια-
τρικά εργαλεία δικής του επινοήσεως για τη βελτίωση άσκησης της οδοντιατρικής πράξης. Σημαντικότατη 
ήταν και η συμβολή του στη βελτίωση της στη βελτίωση της σχέσης μεταξύ ασθενή και οδοντιάτρου.

Σκοπός: Η μελέτη και παρουσίαση του έργου του Pierre Fauchard αλλά και η αποτίμηση της συμβολής του 
στη διαμόρφωση της σύγχρονης οδοντιατρικής επιστήμης.

Υλικό: Χρησιμοποιήθηκε το έργο του Pierre Fauchard και ιδιαίτερα το δίτομο σύγγραμμα Le Chirurgien 
dentiste, ou Traité des dents Paris: Chez Pierre-Jean Mariette, 1746 στην ψηφιοποιημένη μορφή του από 
τον ιστότοπο του Μουσείο Τμήματος Οδοντιατρικής Ε.Κ.Π.Α.

Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκαν οι τεχνικές της ιστορικής έρευνας για τη συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία και 
ερμηνεία του βιβλιογραφικού υλικού.

Αποτελέσματα: Στα συγγράμματα του περιγράφονται πληθώρα οδοντιατρικών ζητημάτων και παρα-
τίθεται η δική του θεραπευτική αντιμετώπιση. Μερικά από αυτά που αναφέρονται είναι επιπλοκές από 
τερηδονισμένα δόντια, νόσοι του περιοδοντίου, ορθοδοντικά θέματα, καθώς αφαίρεση τερηδόνας και 
έμφραξη δοντιού. Εκεί όμως που ο Fauchard ξεχώρισε, ήταν ο κλάδος της προσθετικής και αυτό γιατί 
επεξηγούσε με κάθε λεπτομέρεια το τεχνικό κομμάτι της προσθετικής κατασκευής.

Συμπεράσματα: Αποτελεί μια ιδιαιτέρως σημαντική προσωπικότητα για την εξέλιξη της οδοντιατρικής και 
συνέβαλε στην παραγωγή και συγκρότηση της σύγχρονης αυτής επιστήμης.

 

ΑΑ15
Τίτλος: ΑΜΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΕΜΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΠΙΣΘΙΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΜΕ ΕΝΘΕΤΑ/
ΕΠΕΝΘΕΤΑ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Κ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ

Ομιλητής: ΦΛΩΡΑ ΑΓΓΕΛΕΤΑΚΗ

Συγγραφείς: ΑΓΓΕΛΕΤΑΚΗ ΦΛΩΡΑ1, ΓΚΟΓΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ2, ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ3, ΚΛΟΥΚΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ2

1. ΙΔΙΩΤΗΣ
2. ΙΔΙΩΤΗΣ, 251 ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Η σύγχρονη Οδοντική Χειρουργική χαρακτηρίζεται από τεχνικές ελάχιστης παρέμβασης και τη 
χρησιμοποίηση αισθητικών υλικών ακόμα και στις οπίσθιες περιοχές. Οι σύνθετες ρητίνες, αποτελούν το 
υλικό εκλογής για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού. Ο κλινικός μπορεί να επιλέξει τόσο την άμεση όσο 
και την έμμεση τεχνική.

Στόχος: Να αξιολογηθεί η μακροπρόθεσμη κλινική απόδοση της άμεσης έναντι της έμμεσης τεχνικής 
ενθέτων/επενθέτων σύνθετης ρητίνης σε οπίσθια δόντια.

Μεθοδολογία - Υλικά: Ο έλεγχος για τα κριτήρια καταλληλότητας και την αξιολόγηση της ποιότητας των 
μελετών, πραγματοποιήθηκε ανεξάρτητα από δύο συγγραφείς. Αναζητήθηκαν οι ηλεκτρονικές βάσεις 
δεδομένων, MEDLINE EMBASE και CENTRAL χωρίς περιορισμό σε ημερομηνία δημοσίευσης ή γλώσσα. 
Το κύριο αποτέλεσμα που αξιολογήθηκε ήταν το ποσοστό αποτυχίας των άμεσων και έμμεσων ενθέτων/
επενθέτων σύνθετης ρητίνης, το οποίο καθορίζεται από αρκετές κλινικές παραμέτρους.

Αποτελέσματα: Η μετα-ανάλυση δύο μελετών έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 
στην αποτυχία μεταξύ άμεσων και έμμεσων ενθέτων σύνθετης ρητίνης, μετά από 5 (RR:1,54; 95% Cl:0,42, 
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5,58; p= 0,52) ή 11 έτη (RR:0,95;95% Cl:0,34,2,63; p=0,92) λειτουργίας. Μόνο η παράμετρος του οριακού 
αποχρωματισμού, ελαφρώς υπερτερεί για τα άμεσα ένθετα μετά από 11 χρόνια χρήση (RR: 0,41? 95% Cl: 
0,17, 0,96; P = 0.04). Η έρευνα κατέληξε σε μια μόνο μελέτη που αφορούσε τα επένθετα και ως εκ τούτου, 
κατέστη αδύνατον να γίνει ποσοτική ανάλυση.

Συμπεράσματα: Δεν φαίνεται να πλεονεκτεί η άμεση έναντι της έμμεσης τεχνικής αποκατάστασης 
ενθέτων/επενθέτων σύνθετης ρητίνης στα οπίσθια δόντια. Απαιτούνται περισσότερες κλινικές μελέτες, με 
σκοπό την έκδοση ασφαλών συμπερασμάτων.

 

ΑΑ16
Τίτλος: Η ΑΝΑΓΚΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ

Ομιλητής: ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΩΤΗΡΗ

Συγγραφείς: ΣΩΤΗΡΗ ΒΕΝΕΤΙΑ1, ΒΟΥΡΤΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ2, ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ1, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ2, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ1

1. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ;
2. ΙΔΙΩΤΗΣ

Περίληψη

Εισαγωγή: Η πρόληψη στην οδοντιατρική είναι η μοναδική λύση για την μακροχρόνια αντιμετώπιση τόσο 
της τερηδόνας όσο και των νόσων των περιοδοντικών ιστών. Η οδοντιατρική περίθαλψη των ΑμΕΑ είναι 
μια πρόκληση για τον κλινικό οδοντίατρο. Η έλλειψη ειδικευμένων οδοντιάτρων και παραοδοντιατρικου 
προσωπικού, εκπαιδευμένων στις ειδικές θεραπευτικές ανάγκες των ατόμων αυτών, η απουσία 
οδοντιάτρων στα ιδρύματα, και η δυσκολία μετακίνησης και πρόσβασης των ασθενών στον οδοντίατρο 
λόγω ακατάλληλων κτιριακών εγκαταστάσεων, κάνουν επιβεβλημένη την εφαρμογή προληπτικών 
προγραμμάτων σε αυτόν τον πληθυσμό, όχι μόνο σε ειδικά σχολεία και ιδρύματα, αλλά και εξατομικευμένα.

Σκοπός: O σκοπός της εργασίας είναι η ανάδειξη ανάγκης εφαρμογής εξατομικευμένων προληπτικών 
προγραμμάτων αγωγής στοματικής υγείας για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Υλικά και Μέθοδος: Το Τμήμα οδοντοθεραπείας με Γενική αναισθησία του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου 
Νίκαιας δέχθηκε 94 ΑμΕΑ το 2015. Μετά την οδοντοθεραπεία με γενική αναισθησία των ατόμων αυτών 
εδόθησαν οδηγίες στοματικής υγιεινής στους συνοδούς τους και έγινε επανέλεγχος.
Αποτελέσματα: Κατά τον επανέλεγχο παρατηρήθηκε βελτίωση της στοματικής υγείας ύστερα από τη 
προτροπή τόσο των ίδιων όσο και των συνοδών τους.

Συμπεράσματα: Η ανάγκη εφαρμογής προληπτικών προγραμμάτων στοματικής υγείας και σε μη ιδρυμα-
τοποιημένα άτομα κρίνεται απαραίτητη. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες παρόλες τις ιδιαιτερότητες τους 
μπορούν να διδαχθούν αγωγή στοματικής υγείας με υπομονή και επιμονή εκ μέρους του οδοντιάτρου αλλά 
και των γονέων, εκπαιδευτικών και συνοδών τους. Όπως έχει αποδειχθεί, κάθε προληπτικό οδοντιατρικό 
πρόγραμμα όταν εφαρμόζεται, πρέπει να τροποποιείται, ώστε να προσαρμόζεται στο επίπεδο πνευματικής 
ικανότητας των ασθενών, στο συναισθηματικό τους κόσμο, και στις ψυχοκινητικές τους λειτουργίες.

 

ΑΑ17
ΑΠΕΣΥΡΘΗ
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ΑΑ18
Τίτλος: Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΦΟΤΟΜΗΣ (CVEK) ΣΕ ΜΟΝΙΜΑ ΔΟΝΤΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΤΡΑΥΜΑ

Ομιλητής: ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ

Συγγραφείς: ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ1, ΑΝΔΡΙΚΟΥΛΑ ΘΕΟΦΑΝΗ2, ΠΑΛΗΚΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ3, ΟΥΛΗΣ Ι. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ4

1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ, ΕΚΠΑ
2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑ
3. ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑ
4. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Τα κατάγματα μύλης αποτελούν το συχνότερο τύπο τραυματισμού των μονίμων δοντιών, 
με το 5-8% αυτών να συνοδεύονται από έκθεση του πολφού. Η μερική πολφοτομή (Cvek) αποτελεί την 
ενδεικνυόμενη θεραπεία με υψηλά ποσοστά επιτυχίας, αλλά χωρίς μακροχρόνια παρακολούθηση.

Σκοπός: Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιαστεί η τεχνική της μερικής πολφοτομής και 
να αξιολογηθεί η πορεία της σε μόνιμα τραυματισμένα δόντια με μικρή αποκάλυψη πολφού μετά από 
μακροχρόνια παρακολούθηση.

Μέθοδος - Υλικά: Τριάντα τέσσερα μόνιμα δόντια με σημειακή αποκάλυψη πολφού (1-1,5mm), 22 
με ατελή (65%) και 12 με ολοκληρωμένη διάπλαση της ρίζας (35%), αντιμετωπίστηκαν με μερική 
πολφοτομή χρησιμοποιώντας υδροξείδιο του ασβεστίου ή Biodentine για την κάλυψη του πολφού 
και παρακολουθήθηκαν από 6 μήνες έως 17 χρόνια. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν: α) τοπική 
αναισθησία, ακτινογραφία και απομόνωση. β) Αφαίρεση του επιφανειακού στρώματος του εκτεθειμένου 
πολφού σε βάθος 2-3mm με τη χρήση φρέζας 330 σε υψηλές στροφές υπό καταιονισμό νερού. γ) 
Αιμόσταση με αποστειρωμένα σφαιρίδια βάμβακος. δ) Εφαρμογή υδροξειδίου του ασβεστίου ή Bio-
dentine. ε) Ανασύσταση της μύλης με σύνθετη ρητίνη ή επανασυγκόλληση του κατεαγότος τμήματος. στ) 
Ακτινογραφία. ζ) Παρακολούθηση.

Αποτελέσματα: Στο 83% των δοντιών με διαπλασμένο και στο 95% των δοντιών με αδιάπλαστο ακρορρίζιο 
η μερική πολφοτομή ήταν επιτυχής με απουσία σημείων και συμπτωμάτων ενδεικτικών νέκρωσης, ενώ 
στα δεύτερα συνυπήρχε συνέχιση της διάπλασης της ρίζας.

Συμπεράσματα: Η μερική πολφοτομή αποτελεί μία εύκολη, συντηρητική και αποτελεσματική μέθοδο 
θεραπείας σε περιπτώσεις καταγμάτων μύλης με αποκάλυψη πολφού μόνιμων δοντιών και μπορεί 
να χρησιμοποιείται αντί της αυχενικής πολφοτομής ή της ενδοδοντικής θεραπείας, ιδιαίτερα σε δόντια 
νεαρών ασθενών χωρίς πλήρη διάπλαση της ρίζας.

 

ΑΑ19
Τίτλος: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΕΡΑΤΙΝΟΚΥΣΤΗΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΤΗΣ ΜΑΡΣΙΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Ομιλητής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

Συγγραφείς: ΝΙΝΟΥ ΧΑΡΑ1, ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ2, ΣΟΛΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ3, ΠΕΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ4

1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ
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2. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ
3. ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
4. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Περίληψη
Η κερατινοκύστη (γνωστή και ως οδοντογενής κερατινοκυστικός όγκος-KCOT) αποτελεί παθολογική 
εξεργασία των οστών των γνάθων που χαρακτηρίζεται από κερατινοποίηση του επενδυτικού της επιθηλίου 
και περιβάλλει συχνά την μύλη ενός έγκλειστου δοντιού. Οι συχνά εκτεταμένες διαστάσεις της βλάβης, 
αλλά κυρίως τα αυξημένα ποσοστά μετεγχειρητικής υποτροπής, απαιτούν ειδικές τεχνικές αντιμετώπισης, 
όπως στην περίπτωση που παρουσιάζεται. Ασθενής 32 ετών, με ελεύθερο ιατρικό ιστορικό προσήλθε σε 
γενικό οδοντίατρο με πυόρροια στην περιοχή του αριστερού πρώτου γομφίου της κάτω γνάθου. Από την 
ακτινογραφική εξέταση (πανοραμική και CBCT) διαπιστώθηκε η παρουσία διαυγαστικής περιοχής που 
καταλάμβανε το ήμισυ σχεδόν της κάτω γνάθου η οποία περιείχε τον δεύτερο γομφίο του αντίστοιχου 
ημιμορίου. Έγινε παραπομπή σε στοματικό και γναθοπροσωπικό χειρουργό και μετά από βιοψία έγινε 
η διάγνωση κερατινοκύστης. Ως θεραπεία επιλέχθηκε η μέθοδος της μαρσιποποίησης και η μετέπειτα 
εκπυρήνηση της κερατινοκύστης όταν οι διαστάσεις της ελαττώνονταν σημαντικά. Παρουσιάζεται 
μια περίπτωση κερατινοκύστης μεγάλων διαστάσεων και γίνεται αναφορά στις ιδιαιτερότητες της 
παθολογικής αυτής εξεργασίας. Επίσης παρουσιάζεται η θεραπευτική αντιμετώπιση των κύστεων των 
γνάθων με μεγάλες διαστάσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπυρήνιση η οποία και χρησιμοποιήθηκε 
στην συγκεκριμένη περίπτωση. Η μαρσιποποίηση αποτελεί μια ασφαλή και απλή χειρουργική τεχνική 
με συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, ιδιαίτερα χρήσιμη για την διαχείριση των ιδιαίτερα 
ευμεγεθών κύστεων.

 

ΑΑ20
Τίτλος: ΔΙΑΧΥΤΗ ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΗ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ ΤΩΝ ΓΝΑΘΩΝ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Ομιλητής: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΑΤΗ

Συγγραφείς: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΑΤΗ1, ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΠΑΡΟΥ2, ΝΑΝΤΙΑ ΘΕΟΛΟΓΗ ΛΥΓΙΔΑΚΗ3

1. ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ
2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ, ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 
ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ
3. ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 
ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Στην γναθοπροσωπική χώρα η οστεομυελίτιδα συνηθέστερα απαντάται στην κάτω γνάθο. Η 
νόσος γενικά ταξινομείται σε παραγωγική ή μη παραγωγική και σε οξεία ή χρόνια, με ανάλογη κλινική 
εικόνα και απεικόνιση. Μία χρόνιας μορφής μη παραγωγική οστεομυελίτιδα είναι η διάχυτη σκληρυντική 
με κλινική εικόνα που ποικίλλει, μπορεί να είναι τελείως ασυμπτωματική ή να υπάρχει πόνος, οίδημα ή και 
λεμφαδενίτιδα, χωρίς όμως να υπάρχει διαπύηση. Ακτινογραφικά χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη διάχυτης 
οστεοπύκνωσης, που εναλλάσσεται με περιοχές οστικής απορρόφησης, επιπλέον τα ιστοπαθολογικά 
ευρύματα δεν είναι παθογνωμονικά και περιλαμβάνουν οστική εναπόθεση, χρόνια φλεγμονώδη διήθηση, 
ανάπτυξη αντιδραστικής φύσεως νεοσχηματισθέντος οστίτη ιστού με ακανόνιστες οστικές δοκίδες, ίνωση 
της μυελώδους μοίρας και μικροαποστήματα. Θεραπευτικά η αντιμετώπιση, ανάλογα με τα ευρήματα, 
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μπορεί να περιλαμβάνει παρακολούθηση μόνο, φαρμακευτική αγωγή (αντιβιοτικά, μη στεροειδή αντι-
φλεγμονώδη φάρμακα), χειρουργική αντιμετώπιση με ευρεία εξαίρεση του πάσχοντος οστού ή συμ-
πτωματική θεραπεία.

Παρουσίαση Περίπτωσης: Ασθενής 13 ετών παραπέμφθηκε στην κλινική της Στοματικής και Γναθο-
προσωπικής Χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ για την χειρουργική αποκάλυψη του 43 για 
ορθοδοντική έλξη. Στην κλινική εξέταση απουσίαζαν οι 42 και 43 από τον φραγμό και υπήρχε ασυμπτωματική 
διόγκωση σκληρής σύστασης στην πρόσθια περιοχή της κάτω γνάθου. Ο απεικονιστικός έλεγχος έδειξε 
έντονα ακτινοσκιερή περιοχή στην κάτω γνάθο δεξιά, από την περιοχή της γωνίας έως την μέση γραμμή, 
έκπτυξη του οστού και έγκλειση των 43 και 42. Πραγματοποιήθηκε βιοψία στην οποία διαπιστώθηκε ότι 
το οστούν ήταν πολύ πυκνό και τα αποτελέσματα της ιστοπαθολογικής εξέτασης ήταν συμβατά με διάχυτη 
σκληρυντική οστεομυελίτιδα. Παρουσιάζεται η περίπτωση και συζητούνται οι θεραπευτικές επιλογές.

 

ΑΑ21
Τίτλος: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΙΓΜΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥ-
ΜΑΤΩΝ

Ομιλητής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ

Συγγραφείς: ΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ1, ΛΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ2, ΓΚΟΥΤΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ3, ΓΚΟΥΤΖΑΝΗΣ 
ΛΑΜΠΡΟΣ4

1. ΦΟΙΤΗΤΗΣ, Δ΄ ΕΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΚΠΑ
2.  ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ, Δ΄ ΕΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΚΠΑ
3. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ, ΙΔΙΩΤΗΣ
4. ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Μια βασική και απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή θεραπεία με εμφυτεύματα είναι η 
παρουσία επαρκούς ποσότητας και ποιότητας οστού. Η οπίσθια νωδή άνω γνάθος παρουσιάζει ιδιαίτερες 
προκλήσεις για το χειρουργό, μεταξύ των οποίων σημαντικότερη είναι η παρουσία του ιγμορείου άντρου 
και η περιορισμένη, κυρίως σε ύψος, ποσότητα οστού. Η αποκατάσταση της ατροφικής οπίσθιας άνω 
γνάθου για την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων, πραγματοποιείται με διάφορες χειρουργικές 
μεθόδους, μεταξύ των οποίων μια εξαιρετικά αποτελεσματική και ταυτόχρονα προβλέψιμη μέθοδος είναι 
η ανύψωση του εδάφους ιγμορείου. Η ΑΕΙ μπορεί να επιτευχθεί με διάφορες χειρουργικές τεχνικές.

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση των χειρουργικών τεχνικών με τις οποίες 
επιτυγχάνεται η ανύψωση εδάφους ιγμορείου.

Υλικό και Μέθοδος: Παρουσιάζεται η ανοικτή και κλειστή τεχνική και οι παραλλαγές τους καθώς επίσης η 
χρήση υδραυλικής ανύψωσης του εδάφους του ιγμορείου. Παρουσιάζονται επίσης κλινικές περιπτώσεις 
ασθενών που υποβλήθηκαν σε ανοικτή ανύψωση με σύγχρονη ή μεταγενέστερη τοποθέτηση των 
εμφυτευμάτων.

Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα των τεχνικών ανύψωσης εδάφους ιγμορείου, όπως φαίνεται από τις 
περιπτώσεις που παρουσιάζονται και διαπιστώνεται τόσο ακτινογραφικά όσο και σε μεταγενέστερο χρόνο 
από την επιτυχή οστεοενσωμάτωση είναι ιδιαιτέρως ικανοποιητικά.

Συζήτηση: Συζητούνται οι ενδείξεις της κάθε μίας τεχνικής και η χρήση των διαφόρων τύπων οστικών 
μοσχευμάτων και μεμβρανών, καθώς επίσης τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε μιας τεχνικής.
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ΑΑ22
Τίτλος: ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΡΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ 
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ομιλητής: ΦΙΟΡΙΝΑ ΦΡΑΚΟΥΛΗ

Συγγραφείς: ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΡΑ-
ΚΟΥΛΗ ΦΙΟΡΙΝΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

Περίληψη

Εισαγωγή: Η ορθή ακτινογραφική εντόπιση του γενειακού τρήµατος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
επιτυχία της αναισθησίας του γενειακού νεύρου, στην ασφαλή τοποθέτηση εμφυτευμάτων, καθώς και 
στην διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων στην περιοχή.

Σκοπός: να μελετηθεί η απεικόνιση του γενειακού τρήματος σε πανοραμικές ακτινογραφίες.

Υλικό: 150 πανοραμικές ακτινογραφίες, οι οποίες αναλύθηκαν ως προς τον τύπο, τη διάμετρο και τη θέση 
του τρήματος.

Αποτελέσματα: στο 53,33% των περιπτώσεων το τρήμα αποτελούσε συνέχεια του πόρου του κάτω 
φατνιακού, στο 19,33% δεν αποτελούσε συνέχεια του πόρου, σε ποσοστό 8% το τρήμα διακρινόταν αλλά 
είχε ασαφή όρια, ενώ στο 19,33% δεν απεικονιζόταν. Η μέγιστη διάμετρος του τρήματος κυμαινόταν 
μεταξύ 1-8χιλ. Η απόσταση του άνω τοιχώματος του τρήματος από τη φατνιακή ακρολοφία κυμαινόταν 
μεταξύ 2-32χιλ., η απόσταση του κάτω τοιχώματός από το χείλος της κάτω γνάθου μεταξύ 8-20χιλ., 
ενώ η απόσταση από τα ακρορρίζια των δοντιών μεταξύ 0-11χιλ. Στο 47% των περιπτώσεων το τρήμα 
εντοπίστηκε κάτω από το ακρορρίζιο του δεύτερου προγομφίου, σε ποσοστό 43,5% ανάμεσα στον πρώτο 
και το δεύτερο προγόμφιο, σε 5,9% ανάμεσα στη ρίζα του δεύτερου προγομφίου και την εγγύς ρίζα του 
πρώτου γομφίου, ενώ σε ποσοστό 3,5% το τρήμα εντοπίστηκε κάτω από το ακρορρίζιο του πρώτου 
προγομφίου. Στο 19% των ακτινογραφιών παρατηρήθηκε απεικόνιση της αγκύλης του κάτω φατνιακού 
νεύρου.

Συμπέρασμα: λόγω της ποικιλίας στο μέγεθος και στη θέση του γενειακού τρήματος, αλλά και λόγω της 
πιθανότητας παρουσίας της αγκύλης, θεωρείται απαραίτητος ο προεγχειρητικός ακτινογραφικός έλεγχος 
προς αποφυγήν τραυματισμού του νεύρου με επακόλουθη διαταραχή της αισθητικότητας.

 

ΑΑ23
Τίτλος: Η ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΑΧΗΛΙΚΩΝ ΔΙΟΓΚΩΣΕΩΝ

Ομιλητής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΣΤΑΡΕΣ

Συγγραφείς: ΠΕΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1, ΣΑΡΗΒΑΛΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ2, ΚΩΣΤΑΡΕΣ ΜΙΧΑΗΛ3, ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΣ 
ΜΕΛΕΤΙΟΣ4

1. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΓΠΧ, ΕΚΠΑ
2. ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΣΓΠΧ, ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΓΠΧ Γ.Ν.
3. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΚΠΑ
4. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΚΠΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Η τραχηλική λεμφαδενίτιδα αποτελεί μια συχνή και πολλές φορές σοβαρή εκδήλωση, μιας 
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μεγάλης σειράς παθολογικών οντοτήτων. Οι λεμφαδένες της τραχηλικής χώρας σε διάφορες περιπτώσεις 
ενδέχεται να διογκωθούν, να γίνουν σκληροί στην ψηλάφηση και ανελαστικοί, προκαλώντας έντονη 
ανησυχία στον ασθενή και διαγνωστικό δίλημμα στον θεράποντα. Τα αίτια της τραχηλικής λεμφαδενίτιδας 
μπορεί να είναι διάφορα, με τις φλεγμονές αλλά και τα νεοπλασματικής προελεύσεως νοσήματα, 
συστηματικά η όχι, να είναι τα συχνότερα.

Σκοπός: Ο σκοπός της εργασίας αυτής, είναι η παρουσίαση των αιτίων που μπορούν να οδηγήσουν 
στην διόγκωση των τραχηλικών λεμφαδένων, των διαγνωστικών μέσων που χρησιμοποιούνται για την 
διάγνωση και κυρίως στις περιπτώσεις εμφάνισης τραχηλικής διόγκωσης αγνώστου αιτιολογίας.

Υλικό και Μέθοδος: Γίνεται παρουσίαση κλινικών περιστατικών και ανασκόπηση των τελευταίων διεθνών 
βιβλιογραφικών δεδομένων σχετικά με την διαγνωστική προσέγγιση των τραχηλικών λεμφαδενικών 
διογκώσεων αγνώστου αιτιολογίας.

Συμπεράσματα: Οι τραχηλικοί λεμφαδένες αποτελούν μια από τις πιο σημαντικές δομές του τραχήλου. Η 
γνώση της φυσιολογικής τους δομής και ιδιαιτέρως της παθολογίας τους, είναι καθοριστικής σημασίας για 
τον σύγχρονο κλινικό οδοντίατρο. Η κλινική τους εξέταση και αξιολόγηση δεν πρέπει να παραλείπεται κατά 
την κλινική εξέταση του ασθενούς, καθώς οι διογκώσεις τους ενδέχεται να υποκρύπτουν κακοήθεια. Στις 
περιπτώσεις που η τραχηλική λεμφαδενίτιδα δεν έχει ένα προφανές αίτιο, η διερεύνηση είναι απαιτητική 
και περιλαμβάνει κλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις που παρουσιάζονται αναλυτικά στην παρούσα 
εργασία.

 

ΑΑ24
Τίτλος: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΝΩ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕΣΟΔΟΝΤΑ - 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Ομιλητής: ΣΟΦΙΑ-ΑΝΝΑ ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ

Συγγραφείς: ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΑΝΝΑ, ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΙΔΙΩΤΗΣ

Περίληψη
Οι έγκλειστοι κεντρικοί τομείς της άνω γνάθου απαντώνται σχετικά συχνά σε παιδιά. Η αιτιολογία της 
έγκλεισης ποικίλλει, συχνότερη αιτία όμως είναι η ύπαρξη υπεράριθμου μεσόδοντα. Η έγκαιρη διάγνωση και 
αντιμετώπιση είναι σημαντικές για την πρόληψη αισθητικών και λειτουργικών προβλημάτων των παιδιών. 
Η περίπτωση μας αναφέρεται σε κορίτσι 11 ετών με έγκλειστο #21. Ο ακτινογραφικός έλεγχος έδειξε 
την ύπαρξη μεσόδοντα και αποφασίστηκε συνδυασμένη ορθοδοντική και χειρουργική αντιμετώπιση. Σε 
πρώτο χρόνο έγινε χειρουργική αποκάλυψη του έγκλειστου τομέα με παρειακή προσπέλαση και έλξη του 
έγκλειστου με brackets για τη διευθέτηση τους στο φραγμό και σε δεύτερο χρόνο χειρουργική εξαγωγή 
του μεσόδοντα με υπερώια προσπέλαση.

Συμπέρασμα: η ύπαρξη έγκλειστου άνω κεντρικού τομέα εμφανίζεται σχετικά συχνά. Σημαντική είναι 
η έγκαιρη διάγνωση με κλινικό και ακτινογραφικό έλεγχο. Σε περίπτωση που η αιτία είναι η ύπαρξη 
υπεράριθμου μεσόδοντα απαιτεί συνδυασμένη χειρουργική και ορθοδοντική θεραπεία και η πρόγνωση 
είναι αρίστη.

 

ΑΑ25
Τίτλος: ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ομιλητής: ΛΟΥΚΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗ
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Συγγραφείς: ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗ ΛΟΥΚΙΑ, ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΛΟΥΜΠΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΡΙΣΤΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΠΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Υπεραριθμία ορίζεται η κατάσταση κατά την οποία εμφανίζονται δόντια περισσότερα του 
φυσιολογικού. Η κατάσταση αυτή έχει αποδοθεί σε λάθη κατά την αρχική καταβολή και τον πολλαπλασιασμό 
των κυττάρων, ενώ εμφανίζεται σε ποσοστό 0,9-3,4% του πληθυσμού. Τα περισσότερα υπεράριθμα 
δόντια παρατηρούνται στην άνω γνάθο και συγκεκριμένα στην περιοχή των πρόσθιων δοντιών και των 
γομφίων. Τέλος, συσχετίζονται με σύνδρομα όπως τα Gardner, Ehler-Danlos, κλειδοκρανιακή δυσπλασία 
και αναπτυξιακές δυσπλασίες όπως οι σχιστίες χείλους και υπερώας.

Σκοπός: Η παρουσίαση της περίπτωσης νεαρού ασθενούς 16 ετών με πολλαπλή υπεραριθμία (10 
υπεράριθμοι), ο οποίος δεν έχει κάποιο σύνδρομο και η ανασκόπηση αντίστοιχης βιβλιογραφίας.

Υλικό και Μέθοδος: Παρουσίαση ασθενούς 16 ετών με πολλαπλή υπεραριθμία και αναζήτηση στη διεθνή 
βιβλιογραφία των τελευταίων δέκα ετών για αντίστοιχες περιπτώσεις. Για την εργασία αυτή έγινε άντληση 
των δεδομένων από βιβλιογραφικές βάσεις ιατρικών και οδοντιατρικών δεδομένων. Λέξεις κλειδιά που 
χρησιμοποιήθηκαν για την αναζήτηση ήταν: hyperdontia, supernumerary teeth, mesiodens, syndromes.

Αποτελέσματα: Η αιτιολογία των υπεραρίθμων δεν έχει διευκρινιστεί. Ωστόσο εμπλεκόμενοι παράμετροι 
φαίνονται να είναι η κληρονομικότητα, η διακοπή της φυσιολογικής διάπλασης του δοντιού, η διχοτόμηση 
των οδοντικών σπερμάτων, η υπερδραστηριότητα της οδοντικής ταινίας και ο αταβισμός. Ανάλογα με 
την περίπτωση, η αντιμετώπιση μπορεί να είναι απλή παρακολούθηση, εξαγωγή-χειρουργική αφαίρεση ή 
ορθοδοντική μετακίνηση.

Συμπεράσματα: Η υπεραριθμία πολλές φορές αποκαλύπτεται με την καθυστερημένη ανατολή, συγκλει-
σιακά προβλήματα και κατά τον τυχαίο ακτινογραφικό και κλινικό έλεγχο. Συνίσταται η χειρουργική αφαί-
ρεση των υπεραρίθμων αν αυτή θεωρείται ασφαλής.

 

ΑΑ26
Τίτλος: ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΙΑ ΖΩΝΗ

Ομιλητής: ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΜΠΑΡΑ

Συγγραφείς: ΠΕΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1, ΜΠΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ2, ΓΝΗΓΟΥ ΜΑΡΙΑ3, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ4

1. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΕΚΠΑ
2. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ
3. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ
4. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Η αισθητική των επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων στην πρόσθια άνω γνάθο είναι απαι-
τητική και καθορίζεται κυρίως από την τελική εικόνα των μαλακών ιστών. Ο βιότυπος των περιοδοντικών 
και περιεμφυτευματικών ιστών, το βιολογικό εύρος πρόσφυσης, η διαχείριση των μαλακών ιστών κατά 
την τοποθέτηση του εμφυτεύματος, το οστικό υπόστρωμα της ουλικής θηλής και ο αποχρωματισμός του 
βλεννογόνου είναι καθοριστικοί παράγοντες του αισθητικού αποτελέσματος των εμφυτευμάτων στην 
πρόσθια ζώνη.
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Σκοπός: Η παρούσα εργασία στόχο έχει την παρουσίαση των αισθητικών αποτελεσμάτων στην πρόσθια 
ζώνη ως αποτέλεσμα της χρήσης διαφόρων τεχνικών τοποθέτησης και χειρισμών πριν και κατά την 
τοποθέτηση των εμφυτευμάτων στην περιοχή αυτή.

Υλικό και Μέθοδος: Θα παρουσιαστούν περιπτώσεις που αφορούν την τοποθέτηση οδοντικών 
εμφυτευμάτων στην αισθητική ζώνη. Θα παρουσιαστεί η χρήση του Pink Esthetic Score (PES) ως δείκτης 
αξιολόγησης των περιεμφυτευματικών μαλακών ιστών ο οποίος εξαρτάται από τις μεσοδόντιες θηλές, 
το επίπεδο των μαλακών ιστών, τη δομή των μαλακών ιστών, την επάρκεια της φατνιακής ακρολοφίας, 
το χρώμα και την υφή των ούλων γύρω από το εμφύτευμα. Επίσης θα γίνει παρουσίαση των σύγχρονων 
βιβλιογραφικών δεδομένων σχετικά με τεχνικές τόσο διαμόρφωσης της περιεμφυτευματικής περιοχής, 
όσο και τοποθέτησης του εμφυτεύματος.

Αποτελέσματα: Τα προβλήματα στην αισθητική ζώνη μπορούν να αποφευχθούν αξιολογώντας 
προεγχειρητικά την περιοχή τοποθέτησης του εμφυτεύματος και την ανάγκη τροποποίησής της πριν την 
τοποθέτησή του.

Συμπεράσματα: Ικανοποιητικό αισθητικό αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί στις επιεμφυτευματικές 
αποκαταστάσεις της πρόσθιας άνω γνάθου με την επιλογή σωστής τεχνικής αποκατάστασης πριν και κατά 
την τοποθέτηση του εμφυτεύματος. Η άμεση τοποθέτηση εμφυτεύματος δε φαίνεται να επηρεάζει το 
αισθητικό αποτέλεσμα, εφόσον εκτελείται από έμπειρους κλινικούς.

 

ΑΑ27
Τίτλος: ΟΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΓΝΑΘΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΓΕΝΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ

Ομιλητής: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ

Συγγραφείς: ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1, ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗ ΛΟΥΚΙΑ2, ΛΟΥΜΠΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ3, ΓΚΟΥΤΖΑΝΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ4, ΓΚΟΥΤΖΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ5

1. ΦΟΙΤΗΤΗΣ, Δ΄ ΕΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΚΠΑ
2. ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ, Δ΄ ΕΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΚΠΑ
3. ΦΟΙΤΗΤΗΣ, Δ΄ ΕΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΚΠΑ
4. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ, ΙΔΙΩΤΗΣ
5. ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΚΠΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Η αποκατάσταση των υπολειμματικών φατνιακών ακρολοφιών των γνάθων με οστεοενσω-
ματούμενα οδοντικά εμφυτεύματα δεν είναι πάντοτε εφικτή ευθύς εξαρχής, λόγω απουσίας ικανού 
οστικού υπόβαθρου. Ωστόσο με την ανάπτυξη κατάλληλων μεθόδων καθίσταται δυνατή η ανάπλαση των 
οστικών ελλειμμάτων και ως εκ τούτου η αύξηση των διαστάσεων των υπολειμματικών ακρολοφιών και 
τελικά η τοποθέτηση των οδοντικών εμφυτευμάτων.

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση των αναπλαστικών χειρουργικών τεχνικών με την 
χρήση αυτογενών οστικών μοσχευμάτων.

Υλικό και Μέθοδος: Παρουσιάζονται οι τεχνικές λήψης των οστικών μοσχευμάτων από ενδοστοματικές 
και από εξωστοματικές θέσεις, καθώς επίσης περιπτώσεις ασθενών οι οποίοι υποβλήθηκαν στις εν λόγω 
επεμβάσεις.

Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα καθώς τεκμηριώνονται από την κλινική εικόνα, την ακτινογραφική 
απεικόνιση και την λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση των ασθενών κρίνονται λίαν ικανοποιητικά, 
αν δεν λείπουν οι επιπλοκές.
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Συζήτηση: Τα αυτογενή μοσχεύματα είναι τα μόνα που παρουσιάζουν ένα συνδυασμό οστεογενετικών, 
οστεοεπαγωγικών και οστεοκαθοδηγητικών ιδιοτήτων με απουσία αντιγονικότητας και δυνατότητα 
επαναγγείωσης του μοσχεύματος. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας συζητούνται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
των αυτογενών οστικών μοσχευμάτων και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τους, τόσο σε σχέση με 
την ποσότητα και ποιότητά τους όσο και σε σχέση με την περιοχή λήψης τους.

Συμπεράσματα: Η οστική ανάπλαση με την χρήση αυτογενών οστικών μοσχευμάτων είναι η πιο κατάλληλη 
μέθοδος για την αποκατάσταση ευμεγέθων οστικών ελλειμμάτων των υπολειμματικών ακρολοφιών των 
γνάθων με σκοπό την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων.
 

ΑΑ28
Τίτλος: ΕΛΚΩΣΗ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΑΠΟΛΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ομιλητής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

Συγγραφείς: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ1, ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ2, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ1, ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣ Ι. ΤΟΣΙΟΣ2, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ2

1. ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΚΠΑ
2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΚΠΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Η απολυματοποίηση των οστών των γνάθων μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, 
οι συχνότεροι εκ των οποίων είναι τα βακτήρια, η ακτινοβολία και η θεραπεία με διφωσφονικά ή άλλα 
αντιοστεολυτικά φάρμακα. Σπανιότερα η οστική απολυματοποίηση μπορεί να εκδηλώνεται ως εμμένουσα 
έλκωση σε ασθενείς που δεν έχουν εκτεθεί στους προανεφερθέντες παράγοντες.

Σκοπός: Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την έλκωση στόματος με συνοδό απολυματοποίηση 
και η παρουσίαση των κλινικών χαρακτηριστικών αυτής της οντότητας μέσα από τέσσερις περιπτώσεις.

Μέθοδος - Υλικά: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση στις διεθνείς βάσεις δεδομένων Pubmed, Google Schol-
ar και Scopus με τις ακόλουθες λέξεις ευρετηριασμού: έλκωση στόματος και οστική απολυματοποίηση. 
Στην ανασκόπηση συμπεριλήφθηκαν αποτελέσματα που αντιστοιχούσαν στη χρονική περίοδο 1990-2016. 
Επίσης, μελετήθηκαν τα κλινικά χαρακτηριστικά τεσσάρων περιπτώσεων με διάγνωση έλκωσης στόματος 
με συνοδό απολυματοποίηση.

Αποτελέσματα: Σύμφωνα με την ανασκόπηση της αγγλόφωνης βιβλιογραφίας, η έλκωση στόματος με 
συνοδό απολυματοποίηση αποτελεί μία μη επαρκώς τεκμηριωμένη οντότητα, που έχει αναφερθεί σε 
περιορισμένο αριθμό εργασιών υπό τη μορφή μεμονωμένων περιπτώσεων. Παθογενετικά σχετίζεται 
με διάφορους παράγοντες, όπως γλωσσικές εξοστώσεις, οπίσθια νωδότητα, κακότεχνες προσθετικές 
αποκαταστάσεις, έξεις, έντονη ψήκτριση, τραυματισμούς από σκληρές τροφές και γενική αναισθησία. Στις 
περιπτώσεις μίας γυναίκας και τριών ανδρών ηλικίας 27-75 ετών που παρουσιάζονται παρατηρήθηκαν 
ελκώσεις στα προστομιακά ή γλωσσικά άνω ή κάτω ούλα, που επουλώθηκαν πλήρως μετά από αφαίρεση 
του συνοδού απολύματος.

Συμπεράσματα: Η εντοπισμένη απολυματοποίηση μπορεί να αποτελεί την αιτία για την καθυστερημένη 
επούλωση ελκώσεων στόματος. Η γνώση αυτής της οντότητας από τον Οδοντίατρο θα συμβάλλει στην 
έγκαιρη διάγνωση ανάλογων περιπτώσεων και τη κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών 
του.
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ΑΑ29
Τίτλος: ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΠΥΩΔΗΣ ΑΔΕΝΙΚΗ ΧΕΙΛΙΤΙΔΑ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΠΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ-
ΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ομιλητής: ΙΩΑΝΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ

Συγγραφείς: ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ ΠΑΡΙΣ, ΠΙΠΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΣΚΛΑ-
ΒΟΥΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Η αδενική χειλίτιδα (ΑΧ) αποτελεί σπάνια φλεγµονώδη νόσο ασαφούς αιτιολογίας, που προσ-
βάλλει συνήθως τους ελάσσονες σιαλογόνους αδένες του κάτω χείλους. Κλινικά παρατηρείται διόγκωση 
µε εμφανή ερυθρά στίγµατα που αντιπροσωπεύουν τα φλεγµαίνοντα στόµια των εκφορητικών πόρων, 
από τα οποία κατά την άσκηση πίεσης εξέρχεται βλεννώδες υλικό. Θεραπευτικά εφαρμόζεται ενδοϊστική 
έγχυση κορτικοστεροειδών ενώ σε βαρύτερες καταστάσεις η αντιμετώπιση είναι χειρουργική.

Σκοπός: Η παρουσίαση σπάνια περίπτωσης εν τω βάθει αδενικής χειλίτιδας με εικόνα αποστήματος 
μαλακών μορίων.

Παρουσίαση Περιστατικού: Άνδρας 70 ετών προσήλθε για αξιολόγηση επώδυνης διόγκωσης στο αριστερό 
ημιμόριο του κάτω χείλους διάρκειας 3 ημερών. Κλινικά παρατηρήθηκε υπόσκληρη ενδο-εξωστοματική 
διόγκωση με συνοδό πυόρροια από ενδοστοματικό συρίγγιο κατά την πίεση. Η πιθανή κλινική διάγνωση 
ήταν απόστημα μαλακών μορίων και χορηγήθηκε αντιμικροβιακή αγωγή. Στην επανεξέταση παρατηρήθηκε 
σαφής υποστροφή της διόγκωσης με νέο εύρημα διευρυσμένους εκφορητικούς πόρους των ελασσόνων 
σιελογόνων αδένων του κάτω χείλους και έξοδο βλεννώδους υλικού. Διενεργήθηκε βιοψία με ιστολογική 
διάγνωση χρόνια σιαλαδενίτιδα με συνοδό σιαλεκτασία. Βάσει της κλινικής και ιστολογικής εικόνας τέθηκε 
η διάγνωση της ΑΧ και συστήθηκε παρακολούθηση.

Συζήτηση: Από τους τρεις τύπους ΑΧ, ο επιπολής και ο εν τω βάθει πυώδης μπορεί να επιπλακούν με 
βακτηριακή λοίμωξη και να προσομοιάζουν με απόστημα της στοματικής και περιστοματικής περιοχής, 
όπως στην περίπτωσή μας. Η ιστολογική εξέταση είναι απαραίτητη για τη διάγνωση της βλάβης και οι 
επανεξετάσεις είναι επιβεβλημένες καθώς σε έδαφος ΑΧ έχει αναφερθεί ανάπτυξη ακανθοκυτταρικού 
καρκινώματος, όπως αποκαλύπτεται από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. Ο γενικός 
οδοντίατρος οφείλει να γνωρίζει ότι κάθε απόστημα δεν είναι οδοντικής αιτιολογίας και να παραπέμπει 
αναλόγως τον ασθενή.

 

ΑΑ30
Τίτλος: ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΟΞΥΤΕΝΗ ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΥΟ ΠΕΡΙ-
ΠΤΩΣΕΩΝ

Ομιλητής: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΟΣΠΕΣ

Συγγραφείς: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΟΣΠΕΣ, ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ, ΣΑΒΒΑΣ ΤΙΤΣΙΝΙΔΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΙΠΕΡΗ, ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΑ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΕΚΠΑ
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Περίληψη

Εισαγωγή: Τα οξυτενή κονδυλώματα (ΟΚ) είναι καλοήθεις επιθηλιακές εξεργασίες που οφείλονται 
στον ανθρώπινο ιό των θηλωμάτων (HUMAN PAPILLOMA VIRUS - HPV) και αποτελούν το συχνότερο 
σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα. Εντοπίζονται συχνότερα στα γεννητικά όργανα ενώ στο στοματικό 
βλεννογόνο εμφανίζονται σπάνια, ως ανώδυνα ογκίδια με θηλωματώδη επιφάνεια. Οι πολλαπλές βλάβες 
είναι ασυνήθεις και έχουν συσχετίσει με υποκείμενη ανοσοκαταστολή, π.χ. HIV - λοίμωξη.

Σκοπός: Η παρουσίαση δυο περιπτώσεων με πολλαπλά OK στο στοματικό βλεννογόνο και η συζήτηση της 
διερεύνησης και αντιμετώπισής τους.

Παρουσίαση Περιπτώσεων: Άνδρες ασθενείς ηλικίας 40 και 58 ετών αντίστοιχα, με ελεύθερο ιατρικό 
ιστορικό, προσήλθαν για αξιολόγηση πολλαπλών ανώδυνων βλαβών στο βλεννογόνο του στόματος. Οι 
ασθενείς δεν ανέφεραν παρόμοιες βλάβες στο δέρμα η στα γεννητικά όργανα. Κλινικά, παρατηρηθήκαν 
πολλαπλά συρρέοντα έμμισχα ογκίδια με λευκάζουσα, κοκκώδη επιφάνεια σε διάφορες θέσεις του 
στοματικού βλεννογόνου. Η κλινική διαφορική διάγνωση περιελάμβανε βλάβες οφειλόμενες στον ιό HPV, 
όπως κονδύλωμα, θήλωμα και κοινή μυρμηκιά. Η ιστοπαθολογική εξέταση μετά από μερική βιοψία και 
στις δυο περιπτώσεις έθεσε τη διάγνωση των ΟΚ. Λόγω της πολλαπλότητας των βλαβών, οι ασθενείς 
παραπεμφθήκαν για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο, ο οποίος απεδείχθη φυσιολογικός. Η θεραπευτική 
αντιμετώπιση στην πρώτη περίπτωση έγινε με τη χρήση laser, ενώ στη δεύτερη με χειρουργική εξαίρεση.

Συμπέρασμα: Τα ΟΚ ιδίως με την εμφάνιση πολλαπλών βλαβών, είναι σπάνια στη στοματική κοιλότητα και 
πρέπει να εγείρει την υποψία υποκείμενης ανοσοκαταστολής. Η θεραπεία περιλαμβάνει τη χειρουργική 
αφαίρεση, την κρυοθεραπεία κ.α. ενώ σε περιπτώσεις πολλαπλών βλαβών η χρήση laser εξασφαλίζει την 
καλύτερη μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς.

 

ΑΑ31
Τίτλος: ΑΚΑΝΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΟΥΛΩΝ ΜΙΜΟΥΜΕΝΟ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΑΛΛΟΙΩΣΗ: ΑΝΑ-
ΦΟΡΑ 3 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Ομιλητής: ΣΑΒΒΑΣ ΤΙΤΣΙΝΙΔΗΣ

Συγγραφείς: TIΤΣΙΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ1, ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ1, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ2, ΧΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ3, 
ΧΡΥΣΟΜΑΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ1

1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟ-
ΛΗ, ΕΚΠΑ
2. ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΟΡΥΡΓΙΚΗΣ 
ΣΤΟΜΑΤΟΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ
3. ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Περίληψη

Εισαγωγή: To ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα (ΑΚ) αποτελεί τον πλέον συχνό τύπο καρκίνου της στοματικής 
κοιλότητας. Η εντόπιση του νεοπλάσματος αυτού στα ούλα ενδέχεται περιστασιακά να δημιουργήσει 
διαγνωστικό δίλλημα. Αυτό οφείλεται αφενός στη ποικιλομορφία της κλινικής εικόνας του ΑΚ και αφετέρου 
στην αλληλεπικάλυψη των κλινικών σημείων με τοπικούς φλεγμονώδεις παράγοντες των ούλων. Μία 
εσφαλμένη κλινική εκτίμηση ότι πρόκειται για καλοήθη φλεγμονώδη εξεργασία οδηγεί σε καθυστέρηση 
της διάγνωσης, αντιμετώπισης και πιθανή δυσμενέστερη πρόγνωση του ΑΚ. 

Σκοπός: Γίνεται αναφορά σε τρεις περιπτώσεις ΑΚ σε δύο άνδρες και μία γυναίκα ηλικίας 47, 72 και 65 ετών 
αντίστοιχα που εμφάνιζαν ως κοινό χαρακτηριστικό την εντόπιση της βλάβης στα ούλα της κάτω γνάθου.
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Μέθοδος - Υλικά: Όλες οι περιπτώσεις είχαν παραπεμφθεί για αξιολόγηση “διαταραχής της μετεξακτικής 
επούλωσης”. Οι ασθενείς προσήλθαν στον οδοντίατρο με συμπτωματολογία πόνου, φλεγμονής στα 
περιβάλλοντα ούλα, ή κινητικότητα δοντιών, σημεία που συσχετίσθηκαν με περιοδοντική νόσο. Μετά την 
εξαγωγή των δοντιών, η καθυστερημένη και σχετικά διαταραγμένη επούλωση του τραύματος οδήγησε σε 
κατάλληλη ακτινολογική εξέταση που ανέδειξε διαυγαστική λυτική εξεργασία στο οστό της γνάθου. 

Αποτελέσματα: Σε όλες τις περιπτώσεις λήφθηκε διαγνωστική βιοψία από την αντίστοιχη περιοχή της 
βλάβης που αποκάλυψε την παρουσία ΑΚ.

Συμπεράσματα: Λόγω της πιθανής εγγύτητας αλλοιώσεων ΑΚ με τα ούλα και τα δόντια, η κλινική εικόνα 
της βλάβης μιμούμενη φλεγμονώδους φύσεως νοσήματα του περιοδοντίου ίσως να μην είναι δηλωτική 
κακοήθειας. Η λήψη λεπτομερούς ιστορικού, η καταγραφή της παρούσας νόσου, η πλήρης κλινική και 
ακτινολογική εξέταση, καθώς και η κριτική αξιολόγηση των ευρημάτων αποτελούν στοιχεία που θα 
συμβάλλουν στην έγκαιρη διάγνωση περιπτώσεων καρκίνου του στόματος.

 

ΑΑ32
Τίτλος: ΝΟΣΟΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ LANGERHANS. ΚΛΙΝΙΚΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 24 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Ομιλητής: ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Συγγραφείς: ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ ΠΑΡΙΣ1, ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ2, ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ3, ΣΑΒΒΑΣ 
ΤΙΤΣΙΝΙΔΗΣ4, ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ5

1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ
2. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ
3. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ
4. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ
5. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Η νόσος κυττάρων Langerhans (Langerhans Cell Ηystiocytosis - LCH) είναι μια σπάνια νοσολογική 
οντότητα που χαρακτηρίζεται από κλωνικό πολλαπλασιασμό κυττάρων Langerhans. Εμφανίζει μεγαλύτερη 
επίπτωση σε παιδιά και εφήβους και μπορεί να προσβάλει ποικίλες ανατομικές εντοπίσεις (οστά, δέρμα, 
βλεννογόνοι και εσωτερικά όργανα). Οι στοματικές εκδηλώσεις είναι συχνές και μπορούν να αποτελέσουν 
την πρώτη εκδήλωση της νόσου.

Σκοπός: Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει τα επιδημιολογικά και κλινικοπαθολογικά χαρακτηριστικά 24 
περιπτώσεων ασθενών με στοματικές εκδηλώσεις της LCH.

Υλικά και Μέθοδος: Στη μελέτη καταγράφηκαν 24 περιπτώσεις ασθενών με LCH, προερχόμενες από το 
ιστοπαθολογικό αρχείο του Εργαστηρίου Στοματολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ κατά το χρονικό 
διάστημα 1995-2015. Από τα παραπεμπτικά των ασθενών συλλέχθηκαν πληροφορίες που αφορούσαν 
σε δημογραφικά στοιχεία, κλινική και ακτινογραφική εικόνα και συμπτωματολογία, ενώ παράλληλα 
επαναξιολογήθηκαν τα ιστοπαθολογικά ευρήματα.

Αποτελέσματα: Από τους 24 ασθενείς, 13 ήταν άνδρες και 11 γυναίκες, με μέσο όρο ηλικίας τα 32 έτη 
και ηλικιακό εύρος από 10 μήνες έως 72 έτη. Οι βλάβες εντοπίζονταν στην κάτω γνάθο (13 περιπτώσεις - 
57%), στην άνω γνάθο (6 περιπτώσεις - 26%) ή και στις δύο γνάθους (4 περιπτώσεις - 17%). Παρατηρήθηκε 
συχνότερη προσβολή στις περιοχές των οπισθίων δοντιών (71%). Η πλειοψηφία των βλαβών ήταν 
συμπωματικές. Ακτινογραφικά εμφανίζονταν συνήθως ως ακτινοδιαυγάσεις. Σε 7 ασθενείς (2 άντρες και 5 
γυναίκες) παρατηρήθηκαν υποτροπές.
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Συμπεράσματα: Η εξοικείωσή του κλινικού οδοντίατρου με τα επιδημιολογικά, κλινικοπαθολογικά 
και ακτινογραφικά χαρακτηριστικά της LCH θα βοηθήσει στην έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των στοματικών εκδηλώσεων της νόσου.

 

ΑΑ33
Τίτλος: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ

Ομιλητής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Συγγραφείς: ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΡΑΜΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΕΡΒΙΣΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, 
ΣΑΜΑΡΑ ΕΛΠΙΔΑ, ΚΟΝΔΥΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ Α.Π.Θ.

Περίληψη
Οι τραυματισμοί στα οστά της κρανιοπροσωπικής περιοχής καθώς και των παρακείμενων μαλακών μορίων 
αποτελούν συχνό φαινόμενο σήμερα. Στην πλειονότητα τους οι περιπτώσεις τραυμάτων αυτού του είδους 
απαιτούν τον ενδελεχή ακτινογραφικό έλεγχο του ασθενή για την ύπαρξη τυχόν καταγμάτων, ώστε να 
τεθεί με ακρίβεια η ορθή διάγνωση και η μετέπειτα θεραπεία που θα ακολουθηθεί από τον θεράποντα 
ιατρό. Ο κύριος στόχος των ακτινολογικών εξετάσεων που θα υποβληθεί ο ασθενής είναι να καθοριστεί η 
ακριβής θέση των καταγμάτων, ο αριθμός τους, το είδος τους (τέλεια, ρωγμώδη, τμηματικά, θλιπτικά), να 
εξεταστεί αν έχουν πληγεί ευαίσθητες ανατομικές δομές, οι οποίες δεν είναι ορατές κλινικά (π.χ. ιγμόρεια 
άντρα), καθώς και αν έχουν αποσπαστεί τμήματα μεγάλα η μικρότερα τα όποια πρέπει να αναταχθούν η 
να αφαιρεθούν. Η πανοραμική ακτινογραφία, η αξονική και η μαγνητική τομογραφία είναι τα περισσότερο 
χρησιμοποιούμενα απεικονιστικά μέσα για ακτινολογική εξέταση. Το επί χρόνια ακτινογράφημα εκλογής 
για τον εντοπισμό κρανιοπροσωπικών τραυμάτων αποτελούσε η πανοραμική ακτινογραφία. Παρ’ όλα 
αυτά τα νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι αυτή η παλαιά αντίληψη τείνει να ξεπεραστεί στρέφοντας το 
ενδιαφέρον στην αξιοποίηση περισσότερο συγχρόνων τεχνολογικά απεικονιστικών μέσων όπως της 
υπολογιστικής τομογραφίας (CBCT). Η CBCT παρέχει σαφή πλεονεκτήματα στον ακτινοδιαγνώστη, όπως 
η τρισδιάστατη απεικόνιση, η απουσία αλληλοεπικαλύψεων στην υπό εξέταση περιοχή, καθώς και η 
ευκολία στη τοποθέτηση του τραυματία ασθενή. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται μια σειρά από 
ενδιαφέροντα περιστατικά που προσήλθαν στο Ακτινολογικό Τμήμα της Οδοντιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. 
και αφορούν κατάγματα των γνάθων και της περιοχής των κονδύλων στα οποία έγινε διάγνωση με την 
συμβολή της υπολογιστικής τομογραφίας.

 

ΑΑ34
Τίτλος: ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΣΤΕΟΒΛΑΣΤΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Ομιλητής: ΜΙΧAΛΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ

Συγγραφείς: ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ1, ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧAΛΗΣ1, ΚΟΝΔΥΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ2, ΙΑΤΡΟΥ ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ3, ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ2

1. ΜΤΧ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
2. Α.Π.Θ.
3. ΕΚΠΑ

Περίληψη
Το οστεοβλάστωμα είναι καλοήθης όγκος, αποτελεί το 1% των οστικών όγκων και δημιουργείται από τους 
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οστεοβλάστες. Η δεύτερη συχνότερη θέση εντόπισης μετά τα οστά των πλευρικών τόξων είναι η οπίσθια 
περιοχή της κάτω γνάθου. Η ακτινογραφική  διαφοροδιάγνωση παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και 
δυσκολία ταυτόχρονα, ιδιαίτερα όταν εντοπίζεται πλησίον των ακρορριζίων των δοντιών. Η ακτινογραφική 
εικόνα χαρακτηρίζεται ως μικτή βλάβη δηλαδή ακτινοδιαυγαστική βλάβη με άφθονες ενασβεστιώσεις 
εντός της. Οι ρίζες που γειτνιάζουν τη βλάβη μπορεί να εμφανίζουν απορρόφηση ή να έχουν απωθηθεί από 
αυτή. Όταν εντοπίζεται στο ακρορριζιο μπορεί να θεωρηθεί οστεινοβλάστωμα ή ακόμη και περιακροριζική 
βλάβη αν συνοδεύεται με πόνο. Το τεστ ζωτικότητας και ο αποκλεισμός οδοντικής αιτιολογίας όπως 
τερηδόνα ή κάταγμα θα βοηθήσει τη διάγνωση. Η CBCT και η CT θα δείξουν τα όρια της διάτασης, αν 
υπάρχει και την πραγματική έκταση της βλάβης. Διαφοροδιάγνωση θα πρέπει να γίνει από το οστεοειδές 
οστέωμα, το οστεινοβλάστωμα, το οστεινο οστεοποιό ίνωμα και το οστεοσάρκωμα. Το οστεοβλάστωμα 
θεωρείται πως έχει και επιθετική μορφή που εμφανίζεται σπανιότερα και έχει παρόμοιο ιστολογικό τύπο 
με το χαμηλής διαφοροποίησης οστεοσάρκωμα. Η επιθετική μορφή εμφανίζεται με διόγκωση που παίρνει 
μεγάλες διαστάσεις, και μπορεί να υποτροπιάσει σε ποσοστό 50%, σε αντίθεση με το κοινό οστεοβλάστωμα 
που το ποσοστό υποτροπής αγγίζει το 13%. Το σημείο για να διαφοροδιαγνωσθεί ακτινολογικά από το 
οστεοσάρκωμα είναι η περιοστική αντίδραση (δίκην ακτίνων ήλιου). Το περιστατικό που περιγράφεται 
παρουσιάστηκε σε κορίτσι ηλικίας 9 ετών και καταδεικνύει την ομοιότητα με το οστεοσάρκωμα. 
Αντιμετωπίστηκε με χειρουργική εκτομή, υποτροπίασε και χειρουργήθηκε εκ νέου. Έκτοτε δεν εμφάνισε 
σημεία υποτροπής.

 

ΑΑ35
Τίτλος: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΤΟΥ SCΗNEIDER ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ομιλητής: ΜΑΡΙΑ ΣΙΔΕΡΗ

Συγγραφείς: ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ1, ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑ ΕΙΡΗΝΗ1, ΔΕΡΒΙΣΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ2, ΔΕΛΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΙ-
ΓΟΝΗ3

1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ.
2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
3. ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ Α.Π.Θ.

Περίληψη

Εισαγωγή: Τα οδοντικά εμφυτεύματα αποτελούν μια επιλογή αποκατάστασης ασθενών ολικής ή μερικής 
νωδότητας. Σταδιακά, υπήρξε ραγδαία εξέλιξη στις φυσικές τους ιδιότητες κυρίως σε ότι αφορά το σημείο 
αναφοράς-επιτυχίας τους που είναι η δημιουργία οστεοενσωμάτωσης.

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι να γίνει αναφορά στους παράγοντες κινδύνου (risk factors) που μπορούν 
να προκαλέσουν διάτρηση της μεμβράνης του γναθιαίου κόλπου (μεμβράνη του Schneider) και να δείξει 
πως ένα τέτοιο διεγχειρητικό σύμβαμα δεν αποτελεί πάντα παράγοντα αποτυχίας του εμφυτεύματος 
-μέσω της δημιουργίας μετεγχειρητικών προβλημάτων- σε μια εμφυτευματική θεραπευτική προσέγγιση. 
Ταυτόχρονα, γίνεται σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση σε παρόμοια περιστατικά με αντίστοιχη 
μετεγχειρητική πορεία.

Υλικά και Μέθοδοι: Άνδρας 54 ετών προσήλθε για τοποθέτηση εμφυτευμάτων στην περιοχή του πρώτου 
τεταρτημορίου. Τοποθετήθηκαν τρία εμφυτεύματα, ενώ κατά την τοποθέτηση του ενός εξ’ αυτών παρατη-
ρήθηκε διάτρηση της μεμβράνης του Schneider.

Αποτελέσματα: Η διάτρηση της μεμβράνης κατά την τοποθέτηση εμφυτεύματος στην οπίσθια περιοχή της 
άνω γνάθου έγινε άμεσα αντιληπτή και η τακτική παρακολούθηση του περιστατικού για μία δεκαετία, έδειξε 
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πως μπορεί να υπάρξει ομαλή μετεγχειρητική επούλωση και οστεοενσωμάτωση, χωρίς τη δημιουργία 
κάποιας παθολογικής κατάστασης, εφόσον η διάτρηση είναι μικρής έκτασης και χωρίς ταυτόχρονη ανοιχτή 
χειρουργική προσέγγιση.

Συμπεράσματα: Η τοποθέτηση ενός εμφυτεύματος σε μια περιοχή όπου υπάρχει γειτνίαση με ευαίσθητα 
ανατομικά στοιχεία χρήζει ιδιαίτερης προσοχής για την αποφυγή κάποιου συμβάματος, γεγονός που 
μπορεί να προληφθεί με σωστό προεγχειρητικό έλεγχο και μεθοδική χειρουργική προσέγγιση. Ωστόσο 
ακόμη και αν κάτι τέτοιο συμβεί, η πρόγνωση μπορεί να είναι πολύ καλή, γεγονός που επιβεβαιώνεται 
κλινικά και ακτινογραφικά, σε άμεσο χρόνο και κατά την τακτική παρακολούθηση του ασθενούς.

 

ΑΑ36
Τίτλος: ΑΜΕΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΕΞΑΚΤΙΚΟΥ 
ΦΑΤΝΙΟΥ

Ομιλητής: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ

Συγγραφείς: ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ1, ΣΟΥΡΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ1, ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ2

1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ.
2. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟ-
ΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ.

Περίληψη

Εισαγωγή: Η μετεξακτική ακρολοφία παρουσιάζει την τάση να απορροφηθεί ακόμα κι έπειτα από την 
πλέον ατραυματική εξαγωγή, επηρεάζοντας λειτουργικά και αισθητικά οποιαδήποτε αποκατάσταση της 
νωδότητας. Στα πλαίσια της ελάχιστης επέμβασης, η άμεση εμφύτευση προτάθηκε ως μέθοδος πρόληψης 
αυτής της απορρόφησης.

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η ανάδειξη των άμεσων μεταξακτικών εμφυτευμάτων, μέσω της 
παρουσίασης του χειρουργικού πρωτοκόλλου και παραλλαγών του, των ενδείξεων και των αντενδείξεων 
της μεθόδου, καθώς και κλινικών αποτελεσμάτων της μεθόδου, ιδιαίτερα γύρω από τη διατήρηση των 
διαστάσεων του μετεξακτικού φατνίου σε διάφορα χρονικά διαστήματα μετά την εξαγωγή του δοντιού.

Υλικά - Μέθοδος: Το υλικό της εργασίας βασίζεται σε δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες και περι-
λαμβάνει την παρουσίαση ενός κλινικού περιστατικού. Το περιστατικό αυτό πρόκειται για άμεσο μετε-
ξακτικό εμφύτευμα στη θέση 11, το οποίο φορτίστηκε μη λειτουργικά με προσωρινή ακρυλική στεφάνη 
έπειτα από 24 ώρες. 6 μήνες μετά ακολούθησε η μόνιμη ολοκεραμική αποκατάσταση και 12 μήνες μετά 
πραγματοποιήθηκε κλινικός και ακτινογραφικός επανέλεγχος.

Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της μεθόδου σε κλινικό επίπεδο παρουσιάζονται ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, 
ιδίως σχετικά με την πρόληψη της κατακόρυφης απορρόφησης της μετεξακτικής φατνιακής ακρολοφίας, 
την επίτευξη ταχείας οστεοενσωμάτωσης των άμεσων εμφυτευμάτων και την εξασφάλιση ενός αισθητικού 
αποτελέσματος.

Συμπεράσματα: Η άμεση εμφύτευση δείχνει να μπορεί να προλάβει βραχυπρόθεσμα την απορρόφηση 
της φατνιακής ακρολοφίας που συμβαίνει φυσιολογικά μετά από κάθε εξαγωγή, αλλά η τεκμηρίωση της 
πρότασης αυτής σε βάθος πολλών ετών ακόμη δεν είναι εφικτή. Σίγουρα, η μακροπρόθεσμη επιβίωση 
ενός άμεσου εμφυτεύματος είναι συνάρτηση της διατήρησης καλής στοματικής υγιεινής του ασθενούς, 
καθώς και της δεξιότητας και της εμπειρίας του οδοντιάτρου.
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ΑΑ37
Τίτλος: ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΙΣΘΗ-
ΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

Ομιλητής: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΑΚΑΝΙΚΟΥ

Συγγραφείς: ΤΣΑΚΑΝΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ1, ΠΑΞΙΜΑΔΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ2, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ3

1. ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΑ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α.
2. ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α.
3. ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α.

Περίληψη
Οι σύνθετες ρητίνες (νανοκοκκες, νανουβριδικές) παρουσιάζουν βελτιωμένες φυσικές και χημικές ιδιότητες, 
και οπτική συμπεριφορά παρόμοια με αυτή των φυσικών οδοντικών ιστών, βοηθώντας στη βελτίωση της 
αισθητικής, με την ελαχίστη παρέμβαση στους οδοντικούς ιστούς. Επιπλέον, η λεύκανση θεωρείται η πλέον 
συντηρητική τεχνική για τη βελτίωση του χρώματος των δοντιών. Σκοπός της συγκεκριμένης αναρτημένης 
ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση κλινικών περιστατικών στα οποία πραγματοποιήθηκε συνδυασμός της 
τεχνικής λεύκανσης και χρήσης συνθέτων ρητινών για την αντιμετώπιση αισθητικών προβλημάτων στην 
πρόσθια αισθητική ζώνη. Μέσα από κλινικά περιστατικά θα περιγράφουν τα στάδια που ακολουθήθηκαν, 
προκειμένου να βελτιωθεί η αισθητική με αλλαγές στο σχήμα και το χρώμα των δοντιών. Αρχικά, 
πραγματοποιήθηκε η διαδικασία της λεύκανσης στον άνω και κάτω φραγμό του ασθενούς. Το διαγνωστικό 
κέρωμα και το mock-up βοήθησαν στην διευθέτηση του τελικού αποτελέσματος. Έπειτα από δυο 
εβδομάδες, έγινε νεαροποίηση της αδαμαντίνης και εφαρμογή του σταδίου συγκόλλησης. Στη συνέχεια, 
πραγματοποιήθηκε η διαστρωματική τεχνική των σύνθετων ρητινών με τη βοήθεια κλειδιού σιλικόνης 
από το διαγνωστικό κέρωμα. Στη σύγχρονη οδοντιατρική, της ελάχιστης παρέμβασης, ο συνδυασμός 
συντηρητικών τεχνικών μπορεί να επιφέρει προβλέψιμα αποτελέσματα με καλή συμπεριφορά σε βάθους 
χρόνου.

 

ΑΑ38
Τίτλος: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΟΥΣΑΣ ΤΕΡΗΔΟΝΑΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗ-
ΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ

Ομιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΜΠΡΙΝΗΣ

Συγγραφείς: ΛΟΥΜΠΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΤΟΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΡΑΧΙΩΤΗΣ 
ΧΡΙΣΤΟΣ

ΕΚΠΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

Περίληψη

Εισαγωγή: Υπό το πρίσμα της ελάχιστης παρέμβασης, η διατήρηση των μέγιστων δυνατών ιστών πρέπει 
να αποτελεί βασικό στόχο σε κάθε οδοντιατρική πράξη. Ωστόσο, συχνά στην κλινική πράξη αφαιρούνται, 
τόσο υγιείς ιστοί, όσο και ιστοί οι οποίοι δύνανται να επαναμεταλλικοποιηθούν, υπονομεύοντας την 
ακεραιότητα του δοντιού.

Σκοπός: Η αξιολόγηση της ικανότητας ανίχνευσης εναπομείνουσας τερηδόνας τόσο μέσω οπτικής 
παρατήρησης όσο και της χρήσης οδοντικού ανιχνευτήρα από τους Έλληνες οδοντιάτρους και φοιτητές.

Μέθοδος και Υλικά: Μετά την εξαγωγή 10 δοντιών με τερηδόνα, πραγματοποιήθηκε τυχαία αφαίρεση της. 
Ο αρχικός έλεγχος των δοντιών για ύπαρξη εναπομείνουσας τερηδόνας πραγματοποιήθηκε με τη συσκευή 
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φθορισμού Diagnodent, με ειδικές χρωστικές ανίχνευσης τερηδόνας και τέλος ιστολογικά όπου έγινε και η 
επαλήθευση των αποτελεσμάτων. Από 160 φοιτητές της Οδοντιατρικής καθώς και από 220 επαγγελματίες 
οδοντίατρους ζητήθηκε να εξετάσουν τα δόντια οπτικά καθώς και με τη βοήθεια οδοντικού ανιχνεύτηρα 
και να απαντήσουν σχετικά με το ποια δόντια είχαν εναπομείνουσα τερηδόνα. Παράλληλα, ρωτήθηκαν 
αναφορικά με τις τεχνικές που εφαρμόζουν για την ανίχνευση και την αφαίρεση της τερηδόνας.

Αποτελέσματα: Η συσκευή Diagnodent και οι χρωστικές ανίχνευσης τερηδόνας έδειξαν συγκρουόμενα 
αποτελέσματα αλλά η επαλήθευση της διάγνωσης έγινε βάσει της ιστολογικής εικόνας που αποκάλυψε 
ότι 5 στα 10 δόντια είχαν ακόμα ιστούς που έχρηζαν αφαίρεσης. Οι φοιτητές εμφάνισαν μεγαλύτερη 
ευαισθησία στη διάγνωση τερηδόνας τόσο οπτικά όσο και με ανιχνευτήρα, ενώ οι επαγγελματίες 
μεγαλύτερη ειδικότητα αντίστοιχα.

Συμπεράσματα: Φαίνεται τα νέα δεδομένα κατηγοριοποίησης των τερηδονισμένων ιστών που έχουν 
εισέλθει στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση των τελευταίων δέκα ετών έχουν θετικό αντίκτυπο στην 
ανίχνευση και συνεπώς στην αντιμετώπιση των τερηδονικών βλαβών.

 

ΑΑ39
Τίτλος: ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ VS ΟΨΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

Ομιλητής: ΑΘΗΝΑ ΤΣΑΛΤΑΜΠΑΣΗ

Συγγραφείς: ΤΣΑΛΤΑΜΠΑΣΗ ΑΘΗΝΑ1, ΤΟΡΤΟΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2, ΤΟΛΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ3

1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ.
2. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 
Α.Π.Θ.
3. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Α.Π.Θ.

Περίληψη

Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια, η τοποθέτηση όψεων κεραμικών ή σύνθετης ρητίνης αποτελεί μια δημο-
φιλή συντηρητική θεραπευτική επιλογή για τη βελτίωση της αισθητικής των προσθίων δοντιών καθώς 
και του χαμόγελου. Η τοποθέτηση όψεων σύνθετης ρητίνης με αδροποίηση της αδαμαντίνης (ή της 
οδοντίνης) αποτελεί μια άμεση εμφρακτική τεχνική ενώ η τοποθέτηση κεραμικών όψεων αποτελεί μια 
έμμεση μέθοδο αισθητικής (ή και λειτουργικής) αποκατάστασης του σχήματος, των διαστάσεων και του 
χρώματος των δοντιών.

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των διαφόρων ερευνών για τις 
ενδείξεις και τα ποσοστά επιβίωσης των όψεων πορσελάνης έναντι των όψεων σύνθετης ρητίνης.

Υλικά και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε έρευνα της βιβλιογραφίας (1995-2016) σε τρεις ηλεκτρονικές 
βάσεις (Medline, Scopus, Cochrane Library) για μελέτες σχετικά με την κλινική επιβίωση δοντιών με όψεις 
πορσελάνης και σύνθετης ρητίνης. Χρησιμοποιήθηκαν επιπλέον οι επιλογές των σχετικών άρθρων, των 
βιβλιογραφικών αναφορών και των παραπομπών. Οι λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: por-
celain veneers (όψεις πορσελάνης), composite veneers (όψεις σύνθετης ρητίνης), survival/success rate 
(ποσοστά επιβίωσης/επιτυχίας), clinical performance.

Αποτελέσματα: Οι κεραμικές όψεις αστρίου ή υαλοκεραμικό κεραμικό ενισχυμένο με λευκίτη παρουσιάζουν 
επαρκές ποσοστό επιβίωσης/επιτυχίας 76-100% μετά από μεγάλη περίοδο παρακολούθησης (5-20 χρόνια). 
Οι όψεις σύνθετης ρητίνης παρουσιάζουν μικρότερο ποσοστό επιβίωσης/επιτυχίας 74-96,4% μετά από 
μικρή περίοδο παρακολούθησης (1,5-5 χρόνια).

Συμπεράσματα: Τόσο οι όψεις πορσελάνης όσο και οι όψεις σύνθετης ρητίνης παρουσιάζουν ικανο-



121ΜΕΓΑΡΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ποιητικά ποσοστά επιβίωσης. Το σύντομο διάστημα παρακολούθησης των συνθέτων ρητινών, ωστόσο, 
καταδεικνύει την ανάγκη για περαιτέρω κλινική διερεύνηση στα επόμενα χρόνια.

ΑΑ40
Τίτλος: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΑΛΟΪΟΝΟΜΕΡΩΝ ΚΟΝΙΩΝ

Ομιλητής: ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΦΕΙΚΟΣ

Συγγραφείς: ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΛΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΡΙΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 
ΣΦΕΙΚΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Περίληψη

Σκοπός: Ο σκοπός της in vitro αυτής εργασίας είναι η εκτίμηση της επίδρασης της εκπεμπόμενης θερμότητας 
και της ενέργειας υπέρηχων στην επιφανειακή μικροσκληρότητα τριών σύγχρονων συμβατικών υαλοϊο-
νομερών κονιών.

Μέθοδος και Υλικά: Για κάθε υλικό κατασκευάστηκαν 5 κυλινδρικά δοκίμια διαστάσεων 7mm διαμέτρου 
και 2mm ύψους με τη βοήθεια ειδικής μήτρας από Teflon. Οι πειραματικές ομάδες της μελέτης ήταν τρείς: 
στην πρώτη (ομάδα ελέγχου) η κονία μετά τη μίξη της αφέθηκε για 6min. ώστε να ολοκληρωθεί η πήξη 
της, στη δεύτερη μετά την μίξη της θα ακτινοβολήθηκε στην επιφάνεια για 2min. με τη χρήση συσκευής 
LED και στην τρίτη μετά τη μίξη της εφαρμόστηκε στην επιφάνεια ενέργεια υπερήχων με τη χρήση 
ρύγχους συσκευής υπέρηχων για 55sec. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις της επιφανειακής 
σκληρότητας των κονιών με τη χρήση μικροσκληρόμετρου 24 ώρες και 7 ημέρες μετά την κατασκευή των 
δοκιμίων. Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν με one-way ANOVA και Tukey’s post hoc test (α=0.05).

Αποτελέσματα: Η επίδραση της εκπεμπόμενης θερμότητας και της ενέργειας υπέρηχων αύξησε την 
επιφανειακή μικροσκληρότητα των κονιών μεταξύ 32.7-71.7% και 12.7-48.4% αντίστοιχα. Μεταξύ των 
υλικών παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην αύξηση της επιφανειακής σκληρότητάς 
τους (p<0.05).

Συμπεράσματα: Οι μέθοδοι που μελετήθηκαν πιθανώς να είναι χρήσιμες για την ταχύτερη απόκτηση 
ικανοποιητικών μηχανικών ιδιοτήτων των υαλοϊονομερών κονιών κατά την τοποθέτησή τους.

 

ΑΑ41
Τίτλος: ΚΑΛΥΨΗ ΔΥΣΧΡΩΜΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΙΩΝ ΚΑΙ 
ΟΠΙΣΘΙΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ

Ομιλητής: ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΑΒΕΡΑΣ

Συγγραφείς: ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΑΒΕΡΑΣ1, ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ2

1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ
2. ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

Περίληψη
Η χρήση ρητινών υψηλής αδιαφάνειας (opaquers) και χρωστικών, καθώς και ο συνδυασμός αυτών, μπορεί 
να καλύψει δυσχρωμικά οδοντικά υποστρώματα πριν την άμεση αποκατάσταση σε πρόσθια η οπίσθια 
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περιοχή. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η περιγραφή των κλινικών σταδίων άμεσης αποκατάστασης 
ενός δυσχρωμικού προσθίου δοντιού με όψη σύνθετης ρητίνης και ενός χρωσμένου από αμάλγαμα 
οπίσθιου δοντιού, συνδυάζοντας αδιαφάνειες και χρωστικές για την απόκρυψη του σκούρου οδοντικού 
υποστρώματος. Συγκεκριμένα, το πρώτο κλινικό περιστατικό αφορά στην αισθητική προσέγγιση ενός 
ενδοδοντικά θεραπευμένου, δυσχρωμικού άνω κεντρικού τομέα, στον οποίο αφού αφαιρέθηκε παλιά 
αποκατάσταση σύνθετης ρητίνης τοποθετηθήκαν δυο άξονες υαλονημάτων με αυτοαδροποιούμενη 
ρητινώδη κονία στον ευρύ ριζικό σωλήνα. Μετά την κατάλληλη προετοιμασία του εναπομείναντος 
δυσχρωμικού οδοντικού υποστρώματος, τοποθετήθηκε ένα μίγμα διαφορετικών αποχρώσεων 
ρητινωδών χρωστικών πριν την άμεση κατασκευή όψης σύνθετης ρητίνης με τη διαστρωματική τεχνική. 
Στο δεύτερο περιστατικό περιγράφονται τα κλινικά στάδια αποκατάστασης άνω γομφίου που φέρει 
έμφραξη αμαλγάματος δεύτερης ομάδας στον οποίο εντοπίστηκε δευτερογενής τερηδόνα μασητικά και 
μετά την αφαίρεση της διαπιστώθηκε έντονη χρώση του υπερπολφικού τοιχώματος της κοιλότητας. Στην 
περίπτωση αυτή χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός αδιαφανειών και χρωστικών για την κάλυψη του σκούρου 
υπερπολφικού τοιχώματος προκειμένου η εφαρμογή της διαστρωματικής τεχνικής να αποδώσει στη 
συνέχεια το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα.

 

ΑΑ42
Τίτλος: ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Ομιλητής: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΠΠΗ

Συγγραφείς: ΖΑΠΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΠΕΤΡΑΚΗ ΒΑΣΩ, ΠΑΞΙΜΑΔΑ ΧΑΡΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΚΠΑ

Περίληψη
Η ακινητοποίηση των δοντιών ενδείκνυται μετά από ορθοδοντική θεραπεία για τη διατήρηση του 
θεραπευτικού αποτελέσματος, μετά από τραύμα, καθώς και σε διάφορες φάσεις της περιοδοντικής 
θεραπείας. Η ακινητοποίηση των δοντιών μπορεί να είναι ενδομυλική ή εξωμυλική, με συχνότερα χρησιμο-
ποιούμενες τις τεχνικές με περιελιγμένο σύρμα ή ταινία υαλονημάτων και σύνθετη ρητίνη. Σκοπός της 
εργασίας είναι η παρουσίαση ενδεικτικών περιστατικών, όπου η ακινητοποίηση πραγματοποιήθηκε και 
με τις δύο τεχνικές και η επισήμανση των θετικών και αρνητικών της κάθε τεχνικής. Ασθενής προσήλθε 
αμέσως μετά το πέρας της ορθοδοντικής του θεραπείας για ακινητοποίηση των προσθίων δοντιών της 
κάτω γνάθου. Η ακινητοποίηση επιλέχθηκε να γίνει με περιελιγμένο ορθοδοντικό σύρμα και σύνθετη 
ρητίνη. Το σύρμα προσαρμόστηκε σε γύψινο εκμαγείο, τα δόντια καθαρίστηκαν από μαλακές εναποθέσεις 
και τοποθετήθηκε ελαστικός απομονωτήρας. Δοκιμάστηκε η εφαρμογή του σύρματος στις γλωσσικές 
επιφάνειες των δοντιών και αφού επιβεβαιώθηκε η καλή εφαρμογή, αμμοβολήθηκαν οι γλωσσικές 
επιφάνειες των δοντιών. Έγινε αδροποίηση της αδαμαντίνης και τοποθέτηση συγκολλητικού παράγοντα. Το 
σύρμα συγκρατήθηκε στη σωστή θέση με τη βοήθεια οδοντικού νήματος, τοποθετήθηκε μικρή ποσότητα 
λεπτόρρευστης ρητίνης σε κάθε δόντι, πολυμερίστηκε και τέλος, το σύρμα καλύφθηκε με σύνθετη ρητίνη 
μέσου ιξώδους, πολυμερίστηκε και έγινε λείανση. Σε δεύτερο ασθενή οι γλωσσικές επιφάνειες των 
δοντιών προετοιμάστηκαν κατά τον ίδιο τρόπο και έγινε προσαρμογή της ταινίας υαλονημάτων απευθείας 
στα δόντια. Τοποθετήθηκε μικρή ποσότητα λεπτόρρευστης σύνθετης ρητίνης και πολυμερίστηκε για 
σταθεροποίηση της ταινίας στην επιθυμητή θέση και στη συνέχεια καλύφθηκε από σύνθετη ρητίνη μέσου 
ιξώδους, πολυμερίστηκε και έγινε λείανση.
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ΑΑ43
Τίτλος: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΦΥΜΑΤΩΝ ΟΠΙΣΘΙΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ

Ομιλητής: ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ

Συγγραφείς: ΠΕΤΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ, ΖΑΠΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, ΚΑΚΑΜΠΟΥΡΑ ΑΦΡΟ-
ΔΙΤΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΚΠΑ

Περίληψη
Η εκτεταμένη απώλεια ιστών σε οπίσθια δόντια μπορεί να αντιμετωπιστεί με αποκαταστάσεις μερικής 
ή ολικής κάλυψης, άμεσες ή έμμεσες. Μέχρι πρόσφατα οι περισσότεροι κλινικοί επέλεγαν έμμεσες 
αποκαταστάσεις από κεραμικά ή ρητινώδη υλικά κατασκευασμένα στο εργαστήριο. Ωστόσο, σήμερα 
όλο και περισσότεροι οδοντίατροι στρέφονται προς τις άμεσες αποκαταστάσεις, που εμφανίζουν 
το πλεονέκτημα αποφυγής μεσολάβησης εργαστηρίου και ολοκλήρωσης σε μια συνεδρία. Κλινικό 
περιστατικό. Ασθενής προσήλθε με τερηδόνα σχετιζόμενη με αποκαταστάσεις στα δόντια 36, 38. Το σχέδιο 
ήταν η αντικατάσταση των εμφράξεων με άμεσες αποκαταστάσεις σύνθετης ρητίνης που περιλάμβαναν 
την αποκατάσταση των ελλειπόντων φυμάτων. Πρώτο βήμα ήταν η απομόνωση του πεδίου εργασίας 
με τη χρήση απομονωτήρα, η αφαίρεση της έμφραξης του 38 και της τερηδόνας. Μετά τη διαμόρφωση 
της κοιλότητας και την εφαρμογή συγκολλητικού παράγοντα 4ης γενιάς τοποθετήθηκε αδιαφανής 
λεπτόρρευστη σύνθετη ρητίνη στην υποκείμενη δυσχρωμική οδοντίνη του υπερπολφικού τοιχώματος. Η 
αποκατάσταση έγινε με την τοποθέτηση διαδοχικών στρωμάτων σύνθετης ρητίνης. Τοποθετήθηκε υλικό 
που αναπαριστά την αδαμαντίνη στην περιφέρεια της κοιλότητας για τη διαμόρφωση του επιθυμητού 
περιγράμματος και στη συνέχεια η κοιλότητα πληρώθηκε με υλικό που αναπαριστά την οδοντίνη. Τέλος, 
τοποθετήθηκε ένα στρώμα αδαμαντίνης στη μασητική επιφάνεια. Ακολούθησε έλεγχος της σύγκλεισης, 
διαμόρφωση και λείανση της αποκατάστασης. Σε επόμενη συνεδρία πραγματοποιήθηκε η αποκατάσταση 
στο 36.

 

ΑΑ44
Τίτλος: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΧΑΛΙΝΕΚΤΟΜΗΣ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ LASER ND:YAG (1064NM) ΚΑΙ 
ΔΙΟΔΙΚΟΥ LASER (980NM)

Ομιλητής: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΣΙΑΣ

Συγγραφείς: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΣΙΑΣ1, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ2, ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΟΓΚΟΣ3

1. ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
2. ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΟΣ,ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Ε.Κ.Π.Α.
3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ, ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜ. 251 ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Περίληψη

Εισαγωγή: Η χρήση των Laser στη Χειρουργική των περιοδοντικών ιστών έχει προσφέρει σημαντικό 
βοήθημα σε μεγάλο αριθμό περιπτώσεων. Μία από τις σημαντικές ενδείξεις εφαρμογής τους είναι 
η χαλινεκτομή. Ως πλεονεκτήματα των Laser έχουν αναφερθεί η αναίμακτη χειρουργική, καλύτερη 
οπτική επαφή, άμεση αντισηψία και αιμόσταση, μειωμένο μηχανικό τραύμα και βακτηριαιμία, αλλά και 
ευνοϊκότερη μετεγχειρητική πορεία με απουσία πόνου και αποφυγή σχηματισμού ουλώδους ιστού. 
Υπάρχουν οι τρεις μείζονες χαλινοί: ο άνω κεντρικός, ο κάτω κεντρικός και ο γλωσσικός χαλινός. Συχνά 
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κατά την ενδοστοματική εξέταση, ο κλινικός δε δίνει την δέουσα σημασία στον έλεγχο των χαλινών, όσον 
αφορά στη μορφολογία και στην πρόσφυση, με αποτέλεσμα διάφορες παθολογικές καταστάσεις να 
παραμένουν αδιάγνωστες.

Σκοπός: Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην ανάδειξη των πλεονεκτημάτων από την εφαρμογή Laser για 
την εκτομή των μειζόνων χαλινών της στοματικής κοιλότητας.

Μέθοδος - Υλικά: Για την ανάδειξη των ωφελειών από την εφαρμογή Laser κατά τις χαλινεκτομές, θα 
παρουσιασθούν κλινικά περιστατικά με τη βοήθεια των οποίων θα συζητηθούν οι ενδείξεις της χαλινεκτομής 
των κεντρικών χαλινών των χειλέων. Επιπλέον, θα παρουσιασθούν κλινικά περιστατικά αντιμετώπισης της 
αγκυλογλωσσίας η οποία προκαλεί δυσχέρεια στο θηλασμό, στη μάσηση, στην κατάποση, στην ομιλία και 
στην εφαρμογή στοματικής υγιεινής. Με τρόπο αναλυτικό θα περιγραφούν οι τεχνικές και θα τονιστούν τα 
σημεία ιδιαίτερης κλινικής σημασίας.

Αποτελέσματα - Συμπέρασμα: Η χρήση Laser αποτελεί μια ασφαλή εναλλακτική μέθοδο για την πραγμα-
τοποίηση χαλινεκτομών, ενώ σε σημαντικό αριθμό περιπτώσεων αποτελεί και τη μέθοδο εκλογής η 
οποία οδηγεί σε ελάττωση των αναγκών για αναισθησία, της αιμορραγίας, της πιθανότητας μόλυνσης του 
τραύματος, του πόνου και της κακουχίας. Τα πλεονεκτήματα αυτά καθίστανται ιδιαίτερα σημαντικά σε 
παιδοδοντιατρικούς ασθενείς.

 

ΑΑ45
Τίτλος: ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Ομιλητής: ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

Συγγραφείς: ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ1, ΜΠΕΗ ΜΑΡΙΑ2, ΜΠΟΜΠΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ3

1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α
2. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α
3. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α.

Περίληψη

Εισαγωγή: Η συντηρητική θεραπεία της περιοδοντίτιδας πιθανόν να αποτελεί την παλαιότερη τεχνική 
αλλά παραμένει αναλλοίωτη κι επαυξάνεται στις μέρες μας η αξία της, παρά τις επιπλοκές που συχνά 
εμφανίζονται.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των διαφορετικών περιπτώσεων που 
ενδέχεται να συμβούν μετά το πέρας της συντηρητικής περιοδοντικής θεραπείας ως επιπλοκές και η 
παρουσίαση των κλινικών τους χαρακτηριστικών.

Υλικά - Μέθοδος: Οι επιπλοκές που δύναται να εμφανιστούν είναι με σειρά συχνότητας η αιμορραγία, 
ο πόνος, η οδοντινική υπερευαισθησία, το περιοδοντικό απόστημα και η νέκρωση των μαλακών ιστών. 
Συχνό είναι επίσης να παρουσιάζονται αισθητικά προβλήματα στη περιοχή των άνω προσθίων δοντιών 
όταν αυτή συμπεριλαμβάνεται στο θεραπευτικό σχήμα.

Αποτελέσματα: Η έκβαση και η διαχείριση πιθανών επιπλοκών μετά τη συντηρητική περιοδοντική 
θεραπεία προϋποθέτει γνώση κι ιδιαίτερη προσοχή από τον κλινικό οδοντίατρο ώστε να μη χαθεί η επαφή 
με τον ασθενή και να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη στη θεραπεία που πιθανόν να κλονίζεται.

Συμπεράσματα: Σημαντικό κρίνεται να τονίζεται στον ασθενή το ενδεχόμενο της εμφάνισης όλων των 
παραπάνω επιπλοκών από τον οδοντίατρο, ώστε ο ασθενής να ανησυχεί λιγότερο αν κάποια εμφανιστεί 
αλλά και να ενημερώνει έγκαιρα για την περαιτέρω αντιμετώπισή της.
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ΑΑ46
Τίτλος: ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΤΙΔΑ: ΜΥΘΟΣ ‘Η ΠΡΑΓΜΑ-
ΤΙΚΟΤΗΤΑ;

Ομιλητής: ΑΓΑΘΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Συγγραφείς: ΚΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1, ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΘΗ2, ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ3

1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ.
2. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ.
3. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ Α.Π.Θ.

Περίληψη
Η χρόνια περιοδοντίτιδα και η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) χαρακτηρίζονται από ουδετε-
ροφιλική φλεγμονή, όπου χαρακτηριστικά συνυπάρχει και απώλεια συνδετικού ιστού στη θέση της βλάβης. 
Υπάρχουν δεδομένα που υποστηρίζουν την ύπαρξη στενής σχέσης των δυο νοσημάτων, αλλά η υπόσταση 
αυτής της σχέσης παραμένει ασαφής. Η διευκρίνιση της παθοφυσιολογικής συσχέτισης ίσως βοηθήσει 
τις προσπάθειες για καλύτερη θεραπεία και πρόγνωση. Ορισμένα επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν 
συσχέτιση των δυο νοσημάτων, αν και αρκετά από αυτά έχουν μικρή αξιοπιστία. Οι παθολογοανατομικές 
βλάβες της ΧΑΠ και της χρόνιας περιοδοντίτιδας χαρακτηρίζονται από ουδετεροφιλική φλεγμονή, η 
οποία είναι επακόλουθο δραστηριοποίησης των CD8 λεμφοκύτταρων καθώς και των μακροφάγων, 
που οδηγεί, λόγω της συσσώρευσης των ουδετερόφιλων, σε διαταραχές της σχέσης πρωτεϊνασών και 
αντιπρωτεϊνασών. Τα πιο πάνω δεδομένα δίνουν αφορμή για να υποθέσουμε ότι η καλύτερη θεραπευτική 
αντιμετώπιση του ενός νοσήματος ενδεχομένως οδηγεί στην καλύτερη πορεία και του άλλου. Απαιτείται 
όμως περισσότερη έρευνα για να καθοριστεί επακριβώς ο τρόπος και ο βαθμός συσχέτισης των 
νοσημάτων, αλλά και η βέλτιστη θεραπεία και η πρόγνωση.

 

ΑΑ47
Τίτλος: ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 9 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ 
WILLIAMS

Ομιλητής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΒΕΤΣΗ

Συγγραφείς: ΒΑΒΕΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ1, ΜΠΟΜΠΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ1, ΦΡΥΣΙΡΑ ΕΛΕΝΗ2

1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ
2. ΧΩΡΕΜΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ

Περίληψη
Το σύνδρομο Williams είναι συγγενής πολυσυστηματική διαταραχή με επιπτώσεις στο συνδετικό ιστό και 
το κεντρικό νευρικό σύστημα. Οφείλεται σε μικροέλλειψη στο μακρύ βραχίονα του χρωμοσώματος 7 στην 
περιοχή 7q11.23, που περιλαμβάνει το γονίδιο της ελαστίνης. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται αριθμητικές 
ανωμαλίες των δοντιών και καθυστέρηση στην ανατολή τους, υποπλασία της αδαμαντίνης και ανώμαλη 
οδοντική μορφολογία. Οι υπάρχουσες δύο δημοσιεύσεις καταδεικνύουν την ύπαρξη αυξημένου μέσου 
ύψους και εύρους των ούλων σε σχέση με το φυσιολογικό.

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να προσδιοριστούν οι περιοδοντικές εκδηλώσεις, καθώς και τα 
οδοντικά και σκελετικά ευρήματα σε άτομα με το σύνδρομο Williams.
Εξετάστηκαν 9 άτομα (12-29 ετών) στη Μεταπτυχιακή Κλινική της Περιοδοντολογίας του ΕΚΠΑ. 
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Πραγματοποιήθηκε καταγραφή περιοδοντικών δεικτών και λήψη περιοδοντογράμματος, καταγραφή των 
δεικτών dmft / DMFT, καθώς και οδοντικών και σκελετικών ευρημάτων.
Μελετήθηκαν 20 περιοδοντοπαθογόνα και τερηδονογόνα βακτήρια της οδοντικής μικροβιακής πλάκας 
με την τεχνική checkerboard DNA-DNA hybridization. ανωμαλίες του σχήματος και συγγενείς ελλείψεις 
δοντιών παρατηρήθηκαν στην πλειοψηφία των ασθενών. Ανοικτή δήξη καταγράφηκε σε στατιστικά 
σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τον πρότυπο πληθυσμό. Διαφορετική μορφολογία τουρκικού 
εφιππίου είχαν 2 ασθενείς, η μία εξ αυτών εμφάνιζε γεφύρωση του εφιππίου. Το 1/3 των ασθενών 
διαγνώσθηκε με φαινότυπο ούλων κατηγορίας Ι με βάση την ταξινόμηση των Maynard και Wilson. Μεταξύ 
των μικροβίων, την υψηλότερη συγκέντρωση εμφάνιζαν ο P. micros και ο S. sanguinis, ενώ τη χαμηλότερη 
ο A. actinomycetemcomitans.

Συμπερασματικά, τα σκελετικά προβλήματα ήταν συνήθη. Κανένας από τους ασθενείς δεν εμφάνιζε 
περιοδοντίτιδα, ενώ ο φαινότυπος ούλων κατηγορίας Ι δεν μπορεί να τεκμηριωθεί ως χαρακτηριστικό του 
Williams.

 

ΑΑ48
Τίτλος: KΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

Ομιλητής: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΤΟΛΟΥ

Συγγραφείς: ΝΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ,ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Περίληψη

Εισαγωγή: Η περιοδοντική νόσος εμφανίζει υψηλότερο επιπολασμό σε άτομα της τρίτης ηλικίας από ό,τι 
σε οποιαδήποτε άλλη ηλικιακή ομάδα και κυμαίνεται από 27% έως 73%. Δεν αποτελεί ωστόσο, άμεσο 
αποτέλεσμα της γήρανσης καθώς η περιοδοντική καταστροφή είναι αποτέλεσμα της δράσης της νόσου 
στο περιοδόντιο που θεραπεύτηκε ανεπιτυχώς επί μακρόν.

Σκοπός: Σκοπός της ελεύθερης ανακοίνωσης είναι να εξετάσουμε το κατά πόσο μεταβάλλεται το είδος της 
περιοδοντικής θεραπείας στους υπερήλικες σε σχέση με τα νεότερα άτομα.

Υλικά - Μέθοδος: Για την πραγματοποίηση της παρούσας ελεύθερης ανακοίνωσης πραγματοποιήθηκε 
αναζήτηση μέσα από διαδικτυακούς ιστοτόπους ΜedLine, Pubmed.

Αποτελέσματα: Η αύξηση της ηλικίας μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές των περιοδοντικών ιστών σε 
κυτταρικό και ιστικό επίπεδο, επηρεάζοντας την επούλωσή τους στις διάφορες θεραπευτικές παρεμβάσεις. 
Ο σχεδιασμός της οδοντιατρικής θεραπείας στους ηλικιωμένους ασθενείς προσαρμόζεται ανάλογα με το 
βαθμό φυσικής και νοητικής τους κατάστασης και αντίστοιχα τροποποιείται το σχέδιο της περιοδοντικής 
θεραπείας. Οι περισσότεροι από τους ευπαθείς υπερήλικες μπορούν να ανεχθούν ικανοποιητικά τη 
φάση ελέγχου της φλεγμονής, ενώ η φάση αποκατάστασης των βλαβών ακολουθεί όταν είναι απολύτως 
αναγκαία και το επιτρέπει η γενική υγεία του ασθενούς.

Συμπεράσματα: Παρά το γεγονός ότι ο επιπολασμός και η βαρύτητα της περιοδοντικής νόσου αυξάνουν 
στα ηλικιωμένα άτομα, η ηλικία από μόνη της δεν αποτελεί παράγοντα κινδύνου για προχωρημένη 
περιοδοντική καταστροφή ειδικά όταν ο ηλικιωμένος ασθενής διατηρεί αποτελεσματική στοματική υγιεινή. 
Η θεραπεία της περιοδοντίτιδας σε υπερήλικες ασθενείς θα πρέπει να εξατομικεύεται, ενώ δεν υπάρχει 
καμία απόδειξη ότι οι υγιείς ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας ανταποκρίνονται λιγότερο στη περιοδοντική 
θεραπεία (συντηρητική ή χειρουργική) από νεότερους υγιείς ενήλικες.
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ΑΑ49
Τίτλος: ΔΟΝΤΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΡΙΖΩΝ. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ Ή ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ

Ομιλητής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ

Συγγραφείς: ΝΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Περίληψη

Eισαγωγή: H εισβολή των οδοντικών εμφυτευμάτων στην καθημερινή κλινική πρακτική τείνει να 
αντικαταστήσει τις συντηρητικές προσεγγίσεις για τη διατήρηση των δοντιών με αμφίβολη πρόγνωση. 
Δόντια με προσβολή του σημείου συμβολής των ριζών (ΠΣΣΡ) θέτουν ένα μεγάλο δίλημμα για τον κλινικό 
ιατρό καθώς η θεραπεία τους απαιτεί σημαντική προσπάθεια και είναι σύνθετη.

Σκοπός: Σκοπός της τρέχουσας ανακοίνωσης είναι να καθοριστεί κατά πόσον είναι οικονομικά αποδοτική 
αντικατάστασή τους με οδοντικά εμφυτεύματα.

Yλικά - Μεθοδολογία: Για την εκπόνηση της παρούσας ελεύθερης ανακοίνωσης πραγματοποιήθηκε 
αναζήτηση σε ιστότοπους ΜedLine, Pubmed.

Aποτελέσματα: Η πρόγνωση των πολύρριζων δοντιών φαίνεται να είναι χειρότερη από αυτή των 
μονόρριζων, με τα δόντια με προσβολή βαθμού ΙΙΙ να συνδέονται με μεγαλύτερα ποσοστά απώλειάς. 
Η διατήρηση των δοντιών με κακή πρόγνωση έχει μικρή επίδραση στην οστική απώλεια γύρω από τα 
παρακείμενα δόντια, ενώ η μακροχρόνια πρόγνωσή τους για πάνω από 10 χρόνια είναι καλή σε ασθενείς 
που λαμβάνουν τακτικά υποστηρικτική περιοδοντική θεραπεία. Τα εμφυτεύματα, από την άλλη πλευρά, 
παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο αποτυχίας μετά από 5 χρόνια τοποθέτησης και αρκετοί είναι οι 
παράγοντες που είναι υπεύθυνοι.

Συμπεράσματα: Η συμμόρφωση του ασθενούς στην υποστηρικτική περιοδοντική θεραπεία, είναι υψίστης 
σημασίας για τη διατήρησή των δοντιών με ΠΣΣΡ. Η διατήρηση των γομφίων με ΠΣΣΡ είναι λιγότερο 
δαπανηρή σε σχέση με την αντικατάστασή τους με εμφυτεύματα και τη μετέπειτα θεραπεία που μπορεί 
τα τελευταία να απαιτούν. Συνεπώς, οι οδοντίατροι πρέπει να επανεξετάσουν τα οφέλη σχετικά με την 
αβίαστη εξαγωγή των δοντιών αυτών και την αντικατάστασή τους με εμφυτεύματα, ενώ θα πρέπει να 
έχουν πάντα ως στόχο τη διατήρηση της φυσικής οδοντοφυΐας.

 

ΑΑ50
Τίτλος: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗΣ, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΙΤΑΝΙΟ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟ-
ΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΤΝΙΑΚΗΣ ΑΚΡΟΛΟΦΙΑΣ

Ομιλητής: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

Συγγραφείς: ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΚΟΚΚΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΚΟΚΛΑ ΕΥΘΑΛΕΙΑ, ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ, ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Περίληψη
Οι μεμβράνες που χρησιμοποιούνται στην κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση (ΚΟΑ) διακρίνονται σε 
απορροφήσιμες και μη απορροφήσιμες. Και οι δύο κατηγορίες διαθέτουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 
και η κλινική επιλογή βασίζεται στις βιολογικές ιδιότητες καθώς και στις θεραπευτικές απαιτήσεις. Οι 
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ενισχυμένες με τιτάνιο μεμβράνες ανήκουν στις μη απορροφήσιμες και λόγω των εξαιρετικών μηχανικών 
ιδιοτήτων βρίσκουν εφαρμογή κυρίως στην αντιμετώπιση μεγάλων οστικών ελλειμμάτων. Σκοπός της 
ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση της χρήσης της ενισχυμένης με τιτάνιο μεμβράνης στην ΚΟΑ μέσω της 
αναφοράς των ιδιοτήτων, ενδείξεων και πλεονεκτημάτων-μειονεκτημάτων αυτής, καθώς και η αναφορά 
περιστατικού ΚΟΑ με εφαρμογή της εν λόγω μεμβράνης. Πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική αναζήτηση της 
βιβλιογραφίας με λέξεις κλειδιά: ΚΟΑ, αφοριστικές μεμβράνες, ενισχυμένες με τιτάνιο μεμβράνες. Στο 
περιστατικό που θα παρουσιαστεί πραγματοποιήθηκε ΚΟΑ με χρήση ενισχυμένης με τιτάνιο μεμβράνης 
24*14mm με ταυτόχρονη τοποθέτηση εμφυτεύματος στην περιοχή #21. Για την πλήρωση του οστικού 
ελλείμματος χρησιμοποιήθηκαν ψήγματα ξενομοσχεύματος, η μεμβράνη ακινητοποιήθηκε με καρφίδες 
τιτανίου και η σύγκλειση του τραύματος έγινε κατά πρώτο σκοπό. Μετά την παρέλευση 6 μηνών 
πραγματοποιήθηκε αφαίρεση της μεμβράνης, αποκάλυψη και προσωρινοποίηση του εμφυτεύματος. Η 
παρουσία του πλέγματος τιτανίου προσδίδει στη μεμβράνη εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες με συνέπεια 
την καλύτερη ακινητοποίηση και διαμόρφωση του οστικού μοσχεύματος καθώς και διατήρηση του 
χώρου. Στο συγκεκριμένο περιστατικό δεν παρατηρήθηκαν επιπλοκές, η αύξηση του όγκου της φατνιακής 
ακρολοφίας ήταν ικανοποιητική και η οστεοενσωμάτωση του εμφυτεύματος επιτυχής. Οι ενισχυμένες 
με τιτάνιο μεμβράνες προσφέρουν προβλέψιμα αποτελέσματα στην ΚΟΑ ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 
εκτεταμένων οστικών ελλειμμάτων λόγω των μηχανικών ιδιοτήτων τους. Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω 
κλινικές και πειραματικές μελέτες για την διεξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

 

ΑΑ51
Τίτλος: ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΕΙΟΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΜΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΣΕ ΔΟΝΤΙΑ ΜΕ ΜΕΣΟΡΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ

Ομιλητής: ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΟΥΡΟΥΝΗ

Συγγραφείς: ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΟΥΡΟΥΝΗ, ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΟΥΚΟΣ, ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΔΕΡΕΚΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

Περίληψη

Σκοπός: H παρουσίαση της τεχνικής δημιουργίας παρειογλωσσικής επικοινωνίας και της αποτελεσμα-
τικότητάς της, σε γομφίους με βλάβες στο σημείο συμβολής των ριζών, ΙΙ και ΙΙΙ κατηγορίας.

Εισαγωγή: Κατά τη φάση αποκατάστασης των βλαβών στο σημείο συμβολής των ριζών των γομφίων, 
εφαρμόζονται διάφορες χειρουργικές τεχνικές. Μια εκ των σημαντικότερων, είναι η δημιουργία 
παρειογλωσσικής επικοινωνίας, που επιλέγεται σε γομφίους με βλάβες ΙΙ και ΙΙΙ κατηγορίας. Για την επιτυχία 
της θεραπείας, απαιτούνται ορισμένες προϋποθέσεις όπως, αποκλίνουσες ρίζες, βραχύ σώμα ρίζας, 
επαρκής οστική στήριξη, επαρκής αναλογία μύλης/ρίζας και απουσία κινητικότητας. Ως πλεονεκτήματα, 
έχουν αναφερθεί, η εξάλειψη του βάθους των θυλάκων, η εξασφάλιση του μεσοδόντιου καθαρισμού 
μέσω της δημιουργίας διόδου και το χαμηλότερο κόστος συγκριτικά με τις αναπλαστικές τεχνικές. Η 
τεχνική περιλαμβάνει, αναπέταση κρημνού, ολικού ή ολικού/μερικού πάχους, αφαίρεση κοκκιώδους 
ιστού, ριζική απόξεση, χειρουργική του οστού, για τη δημιουργία του απαιτούμενου χώρου για μεσοδόντιο 
καθαρισμό και έλεγχο της οδοντικής μικροβιακής πλάκας και ακρορριζικότερη συρραφή του κρημνού. 
Ακολουθεί η χρήση φθοριούχων σκευασμάτων σε καθημερινή βάση και στο ιατρείο, για τη διατήρηση του 
θεραπευτικού αποτελέσματος.

Μέθοδος - Υλικά: Οι ενδείξεις, τα πλεονεκτήματα και η εφαρμογή της τεχνικής, θα αναπτυχθούν μέσα από 
την παρουσίαση ενός κλινικού περιστατικού ασθενούς, όπου στους πρώτους γομφίους εφαρμόστηκε η 
προαναφερθείσα τεχνική.
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Αποτελέσματα: Το θεραπευτικό αποτέλεσμα ήταν απολύτως ικανοποιητικό, άμεσα μετεγχειρητικά και για 
ικανό διάστημα κατά τη φάση διατήρησης του θεραπευτικού αποτελέσματος.

Συμπέρασμα: Η τεχνική δημιουργίας παρειογλωσσικής επικοινωνίας, είναι επιτυχής θεραπευτική 
προσέγγιση, σε βλάβες στο σημείο συμβολής των ριζών ΙΙ και ΙΙΙ κατηγορίας, με προϋπόθεση την εφαρμογή 
αποτελεσματικής στοματικής υγιεινής και σχολαστικής διατήρησης του θεραπευτικού αποτελέσματος.

 

ΑΑ52
Τίτλος: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗΣ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ LASER

Ομιλητής: ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Συγγραφείς: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΛΙΑΣ, ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΝΤΟΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΚΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Περίληψη

Εισαγωγή: Τα laser, με την πληθώρα των δυνατοτήτων τους, έχουν καθιερωθεί ως ένα πολύτιμο εργα-
λείο σε ευρύ φάσμα θεραπευτικών παρεμβάσεων της σύγχρονης Περιοδοντολογίας. Ωστόσο, η έλλειψη 
εκπαίδευσης, η ανεπαρκής εμπειρία, ο μη σεβασμός των φυσικοχημικών τους ιδιοτήτων και των 
απαραίτητων προφυλάξεων κατά την εφαρμογή τους μπορεί συχνά να οδηγήσει σε ιδιαιτέρως δυσάρεστα 
συμβάματα. Η αντιμετώπιση ανάλογων επιπλοκών απαιτεί την ενδελεχή εκτίμηση των δεδομένων που 
προκύπτουν από το ιστορικό του ασθενούς, τον κλινικό και τον ακτινογραφικό του έλεγχο.

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση περίπτωσης ασθενούς, στην οποία προκλήθηκε οστεο-
νέκρωση από λανθασμένη εφαρμογή laser και της αντιμετώπισής της.

Μέθοδος και Υλικά: Η ασθενής προσήλθε στη Μεταπτυχιακή Κλινική Περιοδοντολογίας της Οδοντιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με συρίγγιο στην περιοχή του #31. Από το ιστορικό προέκυψε ότι είχε 
υποβληθεί σε χαλινεκτομή στην περιοχή, με χρήση laser. Μετά από έλεγχο της ζωτικότητας των δοντιών 
της περιοχής, ο οποίος απέβη θετικός, καθώς και κλινικό και ακτινογραφικό έλεγχο, αποφασίστηκε η 
χειρουργική αντιμετώπιση της βλάβης. Πραγματοποιήθηκε ενδοσχισμική τομή, αναπέταση του κρημνού 
και αφαίρεση του οστικού απολύματος που είχε δημιουργηθεί. Ακολούθησε η λήψη μοσχεύματος 
συνδετικού ιστού από την υπερώα, η συρραφή και ακινητοποίηση του μοσχεύματος και επαναφορά και 
συρραφή του κρημνού.

Αποτελέσματα - Συμπεράσματα: Η ενσωμάτωση των laser έχει προσφέρει μεγάλη ωφέλεια στην 
Περιο-δοντολογία. Η πραγματοποίηση χαλινεκτομής είναι μια επέμβαση όπου η χρήση laser παρουσιάζει 
τεράστια πλεονεκτήματα, όπως απουσία αιμορραγίας, πόνου, οιδήματος, ενώ δεν απαιτείται συρραφή. Η 
εφαρμογή όμως της τεχνικής χωρίς την κατάλληλη γνώση και εμπειρία είναι επικίνδυνη και απαράδεκτη 
τακτική.

ΑΑ53
Τίτλος: ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΠΕΦΥΚΟΤΩΝ ΟΥΛΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΟΥ ΟΥΛΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ

Ομιλητής: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΟΥΠΚΑΡΗ
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Συγγραφείς: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΟΥΠΚΑΡΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΑΤΖΩΝΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΕΛΛΗ, ΠΕΤΡΟΣ 
ΔΑΜΟΥΛΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Περίληψη

Εισαγωγή: Σύμφωνα με τεκμηριωμένες σύγχρονες απόψεις το εύρος των κερατινοποιημένων ιστών δεν 
αποτελεί παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει τη διατήρηση της υγείας των ούλων. Ωστόσο, η αύξηση 
του πάχους των προσπεφυκότων ούλων επιβάλλεται όταν πρόκειται να πραγματοποιηθεί ορθοδοντική 
μετακίνηση προς την πλευρά του ουλοβλεννογόνιου προβλήματος, όταν πρόκειται να γίνει υποουλική 
τοποθέτηση προσθετικών εργασιών σε περιοχές έλλειψης ή ελάχιστης παρουσίας προσπεφυκότων 
ούλων, για την αντιμετώπιση υφιζήσεων και όταν ο ασθενής αναφέρει ενόχληση ή εμφανίζει δυσκολία 
στην εφαρμογή στοματικής υγιεινής σε περιοχές απουσίας προσπεφυκότων ούλων. 

Μεθοδολογία και Υλικά: Υλικό της παρούσας εργασίας αποτέλεσαν περιστατικά της Μεταπτυχιακής 
Κλινικής Περιοδοντολογίας του Ε.Κ.Π.Α. Η αύξηση του εύρους και κυρίως του πάχους των κερατι-
νοποιημένων ιστών με την εφαρμογή ελεύθερου ουλικού μοσχεύματος πραγματοποιήθηκε σε περιπτώσεις 
όπου ο ασθενής ανάφερε ενόχληση κατά το βούρτσισμα ή λόγω δυσκολίας του ασθενούς να εξασκήσει 
σωστά στοματική υγιεινή σε περιοχές, οι οποίες παρουσίαζαν εμμένουσα φλεγμονή μετά το πέρας της 
περιοδοντικής θεραπείας.

Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή ελεύθερων ουλικών μοσχευμάτων σε περιοχές 
όπου απαιτείτο αύξηση του πάχους και του εύρους των προσπεφυκότων ούλων κρίνονται ιδιαιτέρως 
ικανοποιητικά, συνηγορώντας υπέρ του ότι πρόκειται για μια προβλέψιμη τεχνική με πολύ καλά 
αποτελέσματα.

Συμπεράσματα: Η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την απρόσκοπτη άσκηση αποτελεσματικής 
στοματικής υγιεινής από τον ασθενή θα πρέπει να είναι πρωταρχικό μέλημα του οδοντιάτρου. Η αύξηση των 
προσπεφυκότων ούλων όπου αυτή είναι απαραίτητη, μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή ελεύθερου 
ουλικού μοσχεύματος με πολύ καλά αποτελέσματα διευκολύνοντας τον ασθενή τόσο στην καθημερινότητα 
του όσο και στη μακροχρόνια διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος της περιοδοντικής θεραπείας.

 

ΑΑ54
Τίτλος: ΠΛΑΓΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΡΗΜΝΟΣ: ΚΑΛΥΨΗ ΡΙΖΑΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΕΥΡΟΥΣ ΚΕΡΑΤΙΝΟ-
ΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ

Ομιλητής: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΑΤΖΩΝΗΣ

Συγγραφείς: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΑΤΖΩΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΤΣΑΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΤΟΚΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΒΡΕΤΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΜΠΕΤΣΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Περίληψη

Εισαγωγή: Οι υφιζήσεις αποτελούν συχνό εύρημα σε ασθενείς με υψηλό επίπεδο στοματικής υγιεινής, 
όταν εφαρμόζεται τραυματική στοματική υγιεινή και συνήθως με σκληρή οδοντόβουρτσα και οριζόντια 
τεχνική βουρτσίσματος. Συχνά η εμφάνισή τους συνδυάζεται με οδοντινική υπερευαισθησία, αισθητική 
δυσαναρμονία, αυξημένο κίνδυνο τερηδονισμού της εκτεθειμένης ριζικής επιφανείας και ανεπαρκή ζώνη 
κερατινοποιημένων ιστών. Συνεπώς σε περιπτώσεις που παρατηρείται αισθητικό πρόβλημα ή εμμένουσα 
υπερευαισθησία ή προοδευτική επιδείνωση της υφίζησης, παρ’ όλη την άρση των αιτιολογικών παραγόντων, 
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ενδείκνυται η εφαρμογή τεχνικών αντιμετώπισης των υφιζήσεων. Έχουν περιγραφεί διάφορες τεχνικές 
κάλυψης ρίζας, και η επιλογή της κατάλληλης ανά περίπτωση τεχνικής στηρίζεται κατά βάσει στην 
αξιολόγηση τοπικών ανατομικών παραγόντων καθώς και στην ποσότητα των κερατινοποιημένων ιστών 
που υπάρχουν παρακείμενα της βλάβης.

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της τεχνικής του πλάγια μετατοπιζόμενου κρημνού σε 
συνδυασμό με μόσχευμα συνδετικού ιστού από την υπερώα για επίτευξη κάλυψης της ριζικής επιφανείας 
και παράλληλα αύξησης του εύρους και του πάχους των κερατινοποιημένων ιστών.

Μέθοδος/Υλικά: Παρουσιάζονται δύο περιστατικά με μονήρεις υφιζήσεις σε κάτω τομείς, που αντιμε-
τωπίστηκαν με την τεχνική του πλάγια μετατοπιζόμενου κρημνού σε συνδυασμό με μόσχευμα συνδετικού 
ιστού από την υπερώα. Περιγράφονται οι ενδείξεις εφαρμογής της τεχνικής, όλα τα χειρουργικά στάδια 
και επισημαίνονται τα σημεία στα οποία πρέπει να δώσει έμφαση ο κλινικός ώστε να οδηγηθεί σε ένα 
επιτυχές αποτέλεσμα.

Αποτελέσματα: Καταγράφηκε σχεδόν πλήρης κάλυψης των εκτεθειμένων ριζικών επιφανειών και αύξηση 
του εύρους και του πάχους των κερατινοποιημένων ιστών, αποτέλεσμα που διατηρήθηκε σταθερό σε 
διαδοχικές επανεξετάσεις.

Συμπεράσματα: Η τεχνική αυτή, όταν πληρούνται τα κριτήρια εφαρμογής της, αποτελεί μια προβλέψιμη 
μέθοδο αντιμετώπισης υφιζήσεων και αύξησης του όγκου των κερατινοποιημένων ιστών.

 

ΑΑ55
Τίτλος: ΑΥΞΗΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΑΤΝΙΑΚΗΣ ΑΚΡΟΛΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΞΑΓΩΓΗ 
- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ομιλητής: ΙΩΣΗΦ ΕΛ-ΣΙΟΥΦΙ

Συγγραφείς: ΕΛ-ΣΙΟΥΦΙ ΙΩΣΗΦ, ΣΕΦΕΡΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΚΑΡΒΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΧΡΥΣΑ ΓΙΩΤΑ, ΜΑΡΚΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Η περιοδοντίτιδα είναι μια φλεγμονώδης νόσος που προκαλεί καταστροφή των περιοδοντικών 
ιστών οδηγώντας σε ατροφία της φατνιακής ακρολοφίας και απώλεια των μαλακών ιστών. Η ανεπάρκεια 
τόσο των σκληρών όσο και των μαλακών ιστών αποτελεί συχνό πρόβλημα για την αποκατάσταση μια 
περιοχής με εμφυτεύματα. Για το λόγο αυτό έχουν προταθεί διάφορες τεχνικές αύξησης των διαστάσεων 
της φατνιακής ακρολοφίας οι οποίες μπορεί να συνδυαστούν και με τεχνικές αύξησης των μαλακών ιστών 
για την επίτευξη μιας βιολογικά, λειτουργικά και αισθητικά αποδεκτής αποκατάστασης.

Σκοπός: Μέσα από την παρουσίαση κλινικού περιστατικού θα προσδιοριστούν οι ενδείξεις και θα 
περιγραφεί βήμα-βήμα η αύξηση των διαστάσεων της φατνιακής ακρολοφίας με την τεχνική της 
καθοδηγούμενης οστικής ανάπλασης και η διαχείριση των μαλακών ιστών με την τεχνική της διπλής θηλής.

Υλικά και Μέθοδος: Άνδρας 56 ετών με ελεύθερο ιατρικό ιστορικό, μη καπνιστής προσήλθε στη 
Μεταπτυχιακή κλινική Περιοδοντολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο δόντι #14 ο ασθενής εμφά-
νιζε παρειακά απώλεια περιοδοντικών ιστών η οποία εκτεινόταν έως το ακρορρίζιο του δοντιού και 
απορρόφηση ρίζας. Η περιοδοντική καταστροφή του δοντιού είχε οδηγήσει σε απορρόφηση του 
παρειακού οστικού πετάλου και σε εκτεταμένη απώλεια μαλακών ιστών. Στην περιοχή εφαρμόστηκε 
καθοδηγούμενη οστική ανάπλαση με αλλομόσχευμα και απορροφήσιμη μεμβράνη κολλαγόνου ενώ το 
έλλειμμα των μαλακών ιστών αντιμετωπίστηκε με την τεχνική της διπλής θηλής.
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Αποτελέσματα: Έξι μήνες αργότερα διαπιστώθηκε επάρκεια οστού και μαλακών ιστών και τοποθετήθηκε 
εμφύτευμα 3,75x11,5 χιλιοστά. Η αποκατάσταση της περιοχής ολοκληρώθηκε τέσσερις μήνες μετά την 
τοποθέτηση του εμφυτεύματος.

Συμπεράσματα: Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής των παραπάνω τεχνικών μπορεί να 
επιτευχθεί επάρκεια σκληρών και μαλακών ιστών.

 

ΑΑ56
Τίτλος: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΧΙΣΤΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟ-
ΓΝΑΘΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ομιλητής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΑΤΖΙΔΗΣ

Συγγραφείς: ΚΟΥΦΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ1, ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ1, ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ1, 
ΣΑΛΑΜΑΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑ2, ΒΑΣΤΑΡΔΗ ΕΛΕΝΗ3

1. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑ
2. ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑ
3. ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Οι σχιστίες χείλους, φατνιακής απόφυσης ή/και υπερώας αποτελούν τη συνηθέστερη συγγενή 
δυσμορφία του προσώπου με συχνότητα 0,80-1,12/1000 γεννήσεις στον ελληνικό πληθυσμό. Οι ασθενείς 
αυτοί θεωρούνται αυξημένου κινδύνου για την εμφάνιση και εξέλιξη των νόσων του περιοδοντίου τόσο 
λόγω της ανατομικής βλάβης όσο και λόγω της μακροχρόνιας χειρουργικής, ορθοδοντικής και προσθετικής 
θεραπείας που απαιτείται για την αποκατάσταση τους.

Σκοπός: Η μελέτη της περιοδοντικής κατάστασης των ασθενών με σχιστίες χείλους, φατνιακής απόφυσης 
ή/και υπερώας.

Μέθοδος - Υλικά: Η μελέτη βασίστηκε στην κλινική εξέταση ασθενών με σχιστίες που εμπλέκουν τη 
φατνιακή απόφυση. Οι ασθενείς αυτοί προσήλθαν στη Μεταπτυχιακή Κλινική της Ορθοδοντικής του 
ΕΚΠΑ, μετά το στάδιο της χειρουργικής αποκατάστασης, και καταγράφηκαν οι ακόλουθοι δείκτες: 
απλουστευμένος δείκτης πλάκας, απλουστευμένος ουλικός δείκτης, βάθος ανίχνευσης, αιμορραγία κατά 
την ανίχνευση και απώλεια κλινικής πρόσφυσης στα 6 δόντια κατά Ramfjord καθώς και στα 6 άνω πρόσθια 
δόντια. Αξιολογήθηκαν επίσης ελλείψεις δοντιών λόγω της σχιστίας.

Αποτελέσματα: Καθολικό εύρημα σε όλους τους ασθενείς ήταν η κακή στοματική υγιεινή, όπως αυτή 
εκφράζεται από τις αυξημένες τιμές του δείκτη πλάκας. Το σύνολο των ασθενών έπασχε από ουλίτιδα, 
αλλά όχι από περιοδοντίτιδα, όπως μαρτυράται από τις μετρήσεις του ουλικού δείκτη σε συνδυασμό με την 
απουσία γενικευμένων απωλειών πρόσφυσης. Σε λίγους μόνο ασθενείς βρέθηκαν εντοπισμένες απώλειες 
πρόσφυσης και θύλακοι στα δόντια εκατέρωθεν της σχιστίας.

Συμπεράσματα: Οι ασθενείς με σχιστίες εμφανίζουν φτωχή στοματική υγιεινή και κακή περιοδοντική 
κατάσταση. Καθίσταται επιτακτική η ανάγκη ένταξης των ασθενών αυτών σε ένα εντατικό προληπτικό 
πρόγραμμα, που θα ξεκινά από νεαρή ηλικία, που πιθανά θα μειώνει τον μελλοντικό κίνδυνο περιοδοντικής 
νόσου.
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ΑΑ57
Τίτλος: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΟΓΕΝΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ

Ομιλητής: ΑΡΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ

Συγγραφείς: ΚΟΥΦΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ1, ΦΩΤΑΚΗΣ ΑΡΗΣ2

1. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑ
2. ΙΔΙΩΤΗΣ

Περίληψη

Εισαγωγή: Ως περιοδοντική ανάπλαση ορίζεται η αρχιτεκτονική και λειτουργική αποκατάσταση των 
στηρικτικών ιστών του δοντιού, δηλαδή, του φατνιακού οστού, του περιρριζίου και της οστεΐνης. Η 
αδαμαντινογενίνη (Emdogain®) - επικρατούσα πρωτεΐνη της θεμέλιας ουσίας της αδαμαντίνης - αποτελεί 
ένα σύγχρονο, πολύ χρήσιμο εργαλείο για την επίτευξη της επιθυμητής ανάπλασης των περιοδοντικών 
ιστών.

Σκοπός: Η αξιολόγηση της χρήσης του Emdogain® στην επίτευξη της περιοδοντικής ανάπλασης.

Μέθοδος - Υλικά: Το Emdogain® αποτελείται από αδαντινογενίνες, οι οποίες απαντώνται στη θεμέλια ουσία 
της αδαμαντίνης. Η εφαρμογή του ενδείκνυται σε ενδοστικές βλάβες ενός, δύο και τριών τοιχωμάτων με 
βάθος άνω των 3mm, σε μεσορριζικές προσβολές δεύτερης τάξης των κάτω γομφίων και σε υφιζήσεις 
των ούλων. Χειρουργικά, πραγματοποιείται αναπέταση κρημνού, απόξεση της ριζικής επιφάνειας και στη 
συνέχεια τοποθετείται το Emdogain® στην περιοχή της βλάβης. Ακολουθεί η συρραφή του κρημνού. Μετά 
την τοποθέτηση της γέλης του Emdogain® δημιουργείται ένα αδιάλυτο επιφανειακό δίκτυο, που λειτουργεί 
ως μήτρα και δέχεται αδιαφοροποίητα μεσεγχυματικά κύτταρα, τα οποία αργότερα θα διαφοροποιηθούν 
σε κύτταρα με ικανότητα παραγωγής νέας οστείνης. Συγχρόνως η παρουσία της μήτρας και του κοκκιώδους 
ιστού που σχηματίζεται γύρω από τη μήτρα, αποτρέπει την ακρορριζική κατάδυση των επιθηλιακών 
κυττάρων, προσφέροντας έτσι χρόνο και χώρο για τη δημιουργία του οστού.

Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν βελτίωση όλων των κλινικών παραμέτρων, δηλαδή μείωση του 
βάθους των θυλάκων και της απώλειας πρόσφυσης. Η ανάπλαση επιβεβαιώθηκε και ιστολογικά.

Συμπεράσματα: Το Emdogain® εμφανίζει καλά αποτελέσματα στην ανάπλαση των περιοδοντικών ιστών 
τόσο με κλινικά, όσο και με ακτινογραφικά κριτήρια, χωρίς να έχουν αναφερθεί παρενέργειες.

 

ΑΑ58
Τίτλος: ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΠΟΓΓΙΩΤΙΚΗ ΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΗ ΟΥΛΙΤΙΔΑ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙ-
ΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ομιλητής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ

Συγγραφείς: ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ1, ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΕΛΕΝΗ2, ΦΟΥΡΜΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ3, ΤΟΣΙΟΣ ΚΩΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣ4

1. ΙΔΙΩΤΗΣ
2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΑΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑ
3. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑ
4. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑ

Περίληψη
Οι νόσοι των ούλων με αιτιολογία διαφορετική της οδοντικής μικροβιακής πλάκας είναι συχνές. Υπάρχουν 
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όμως και παθολογικές οντότητες που εμφανίζονται στα ούλα και είναι αρκετά σπάνιες. Σκοπός της εργασίας 
είναι η παρουσίαση σπάνιας περίπτωσης ασθενούς η οποία πάσχει από εντοπισμένη νεανική σπογγιωτική 
υπερπλασία των ούλων (localized juvenile spongiotic gingival hyperplasia) με το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
της πολυεστιακής εντόπισης των βλαβών, καθώς και η συζήτηση για την διάγνωση και την διαχείριση 
τέτοιον περιστατικών. Γυναίκα 19 ετών αναφέρει εξέρυθρα ούλα εδώ και χρόνια, αλλά με επιδείνωση 
της κατάστασης το τελευταίο χρονικό διάστημα. Παρουσιάζει καλά περιγεγραμμένες, ερυθηματώδεις 
βλάβες, με κοκκώδη επιφάνεια στην άνω και την κάτω γνάθο, στην περιοχή των προσπεφυκότων και 
ελεύθερων ούλων αντίστοιχα με τα 12, 13, 14, 23, 24, 33, 34, 42, 43. Δόθηκε πιθανή διάγνωση LJSPH. 
Έγινε ολική εξαίρεση των βλαβών στην άνω γνάθο και αποστολή δύο ιστοτεμαχιδίων για ιστολογική 
εξέταση. Με την ιστολογική εξέταση τίθεται τελική διάγνωση LJSGH. Υπήρξε φυσιολογική επούλωση και 
η ασθενής θα παρακολουθείται για τις βλάβες τις κάτω γνάθου και την πιθανότητα υποτροπής στην άνω 
γνάθο. Συμπερασματικά η εντοπισμένη νεανική σπογγιωτική υπερπλασία των ούλων είναι μια πρόσφατα 
χαρακτηρισμένη παθολογική οντότητα άγνωστης αιτιολογίας που μπορεί να συγχέεται κλινικά με τη νεανική 
ουλίτιδα λόγο συχνά παρόμοιων κλινικών χαρακτηριστικών. Για τη διάγνωση απαιτείται ιστοπαθολογική 
τεκμηρίωση, ενώ τα στοιχεία σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο αντιμετώπισης και την πιθανότητα υποτροπών 
είναι πολύ περιορισμένα.

 

ΑΑ59
Τίτλος: ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΑ ΣΕ ΟΣΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ομιλητής: ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΟΥΤΑ

Συγγραφείς: ΜΑΛΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑ, ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΝΤΑΜΠΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Περίληψη
Η χρήση των αιμοπεταλιακών συμπυκνωμάτων στην οστική αναγέννηση αποτελεί μια πραγματικότητα, 
αν και υπάρχουν οι αντίθετες απόψεις για την απουσία τεκμηριωμένων κλινικών πλεονεκτημάτων. Σκοπός 
της παρούσας εργασίας είναι η συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τη διερεύνηση της 
εφαρμογής των τεχνολογιών φυγοκέντρησης του αίματος στη βελτίωση της συμπεριφοράς των διαφόρων 
μοσχευμάτων στην οστική αναγέννηση οστικών ελλειμμάτων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που τεθήκαν 
για τον περιορισμό του υπό μελέτη δείγματος. Συγκεκριμένα έγινε διερεύνηση της βιβλιογραφίας στο Pu-
bmed χρησιμοποιώντας τις λέξεις κλειδιά.

 

ΑΑ60
Τίτλος: ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ. ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Ομιλητής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΧΟΥΜΗΣ

Συγγραφείς: ΠΑΧΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ1, ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ2, ΚΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ3, ΛΙΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ4, 
ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ5

1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ.
2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΟΔ.ΧΕΙΡ. Α.Π.Θ.
3. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ.
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4. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ.
5. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΓΠΧ Α.Π.Θ.

Περίληψη
Η επιστήμη διαρκώς εξελίσσει τα υλικά και τις τεχνικές που χρησιμοποιεί, επιστρατεύει νέες τεχνολογίες, 
σεβόμενη πάντα τους σκληρούς όσο και μαλακούς ιστούς του στόματος. Πολλές από αυτές-CAD-CAM, 
Laser, αεροαποτριβή, ψηφιακή ακτινογραφία κτλ, βρίσκουν εφαρμογή ολοένα και με μεγαλύτερη 
συχνότητα στα οδοντιατρεία, παρά το μεγάλο κόστος τους σε ορισμένες περιπτώσεις. Διευκολύνουν 
σε μεγάλο βαθμό τον οδοντίατρο καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που μετά την χρήση αυτών των νέων 
τεχνολογιών στις οδοντιατρικές συνεδρίες σήμερα παρατηρείται ελαχιστοποίηση του πόνου, οιδήματος, 
αιμορραγίας, μείωση του χρόνου εργασίας, ευκολία στους χειρισμούς και στην εκμάθηση τους, πιο 
ικανοποιητικό συνολικό αποτέλεσμα της οδοντιατρικής θεραπείας. Πέρα όμως από τη διευκόλυνση που 
παρέχουν στον οδοντίατρο, δείχνουν να επηρεάζουν θετικά το επίπεδο συνεργασίας του ασθενούς γι’ 
αυτό και άλλωστε υπάρχει μια ολοένα και αυξανόμενη τάση αποδοχής τους από τους ασθενείς. Σκοπός της 
παρούσας εργασίας, είναι να παρουσιάσουμε τις νέες τεχνολογίες στην οδοντιατρική και κατά κύριο λόγο 
τους τρόπους με τους οποίους αυτές επιδρούν στη συμπεριφορά του ασθενή απέναντι στην οδοντιατρική 
πράξη.

ΑΑ61
Τίτλος: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΟΝΤΙΟΥ - ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ

Ομιλητής: ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ

Συγγραφείς: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Περίληψη
Η εργασία μας ξεκινά αναφερόμενη στις διαφορές που παρουσιάζουν τα δόντια σε σχέση με τα εμφυτεύματα. 
Οι διαφορές αυτές μας βοηθάν να παρουσιάσουμε το μηχανισμό δράσης μιας “μεικτής” πρόσθεσης. Σκοπός 
μας είναι να επισημάνουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την λειτουργία μιας τέτοιας πρόσθεσης, την 
επιβίωση που μπορούν να παρουσιάσει και τις επιπλοκές, όπως αυτά καταδεικνύονται από τις διάφορες 
συστηματικές μελέτες, πειραματικά μοντέλα και αναφορές περιπτώσεων που μελέτησε η ομάδα μας. Τα 
αποτελέσματα μας είναι ενθαρρυντικά με την έννοια ότι μια “μεικτή” πρόσθεση μπορεί να αποτελέσει 
σχέδιο θεραπείας όπως παρουσιάζεται από το σύνολο των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων, φυσικά 
υπό προϋποθέσεις, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά.

 

ΑΑ62
Τίτλος: ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥ-
ΣΤΗΜΑ MGUIDE. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΟΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

Ομιλητής: ΓΕΩΡΓΙΑΝΑ ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ

Συγγραφείς: ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ1, ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΝΑ1, ΧΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1, ΝΤΑΜΠΑ-
ΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ2

1. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΝΙΚΗΣ
2. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ.
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Περίληψη
O προεγχειρητικός έλεγχος για την τοποθέτηση εμφυτευμάτων με την χρήση της ενδοστοματικής και 
πανοραμικής ακτινογραφίας αποτελεί πλέον παρελθόν. Η έλευση και η ακρίβεια που προσφέρει η ψηφιακή 
ακτινογραφία κωνικής δέσμης σε συνδυασμό με την ψηφιοποίηση των αποτυπωμάτων της μεμονωμένης 
ή ολικής νωδότητας έχει ανοίξει μια νέα εποχή στην εμφυτευματολογία. Σκοπός της εργασίας είναι να 
παρουσιάσει την χρήση του συστήματος MGuide στην τοποθέτηση ενός εμφυτεύματος στην κάτω γνάθο, 
όπου απαιτείτο αυστηρό χειρουργικό πρωτόκολλο λόγω του στενού εύρους της γνάθου αλλά και της 
ανάγκης ταυτόχρονης με την τοποθέτηση οστικής αναγέννησης σε ένα γειτονικό εμφύτευμα με οστικές 
απώλειες στον αυχένα του. Το πρωτόκολλο του συστήματος προϋποθέτει αποτύπωμα της νωδότητας, 
κέρωμα διαγνωστικό, αποστολή του εκμαγείου μελέτης μαζί με την αξονική κωνικής δέσμης στο ειδικό 
κέντρο ψηφιοποίησης και συνένωσης σε μια πλατφόρμα των κλινικών και ακτινογραφικών δεδομένων. 
Στην συνέχεια γίνεται η τοποθέτηση του εμφυτεύματος στον υπολογιστή με βάση το σχέδιο θεραπείας, 
η ψηφιακή κατασκευή του χειρουργικού νάρθηκα και η ακριβής εφαρμογή του στο στόμα για την 
τοποθέτηση του εμφυτεύματος. Τοποθετείται το εμφύτευμα με την χρήση του συστήματος και ακολουθεί 
η οστική αναγέννηση με συνθετικό οστούν και απορροφήσιμη μεμβράνη και η αναμονή 6 μηνών. Τα 
πλεονεκτήματα του συστήματος είναι η ακρίβεια στην τοποθέτηση των εμφυτευμάτων, η μείωση του 
χρόνου της επέμβασης και η δυνατότητα εκεί που επιτρέπεται τοποθέτησης των εμφυτευμάτων χωρίς 
κρημνό.

ΑΑ63
Τίτλος: ΟΔΟΝΤΙΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ. ΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ομιλητής: ΜΙΧΑΕΛΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Συγγραφείς: ΜΙΧΑΕΛΑ Α. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ, ΑΘΗΝΑ Χ. ΚΟΝΔΥΛΙΔΟΥ-ΣΙΔΗΡΑ, ΑΝΑ-
ΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΡΛΗΣ

Α.Π.Θ. ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

Περίληψη
Η τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων σήμερα κερδίζει συνεχώς περισσότερο έδαφος, καθώς οι 
απαιτήσεις των ασθενών, τη σύγχρονή εποχή που ζούμε γίνονται ολοένα και περισσότερες. Είναι αναγκαίο 
όμως ο θεράπων ιατρός να χρησιμοποιήσει όλες τις απαραίτητες διαγνωστικές μεθόδους, πριν τη 
χειρουργική τοποθέτηση των εμφυτευμάτων, για να διασφαλιστεί η επιτυχία του περιστατικού. Σκοπός της 
συγκεκριμένης εργασίας μέσα από την αναφορά του περιστατικού είναι να αποδειχθεί η αξία του σωστού 
προεγχειρητικού ελέγχου στην επιτυχή και χωρίς επιπλοκές τοποθέτηση των οδοντικών εμφυτευμάτων. 
Στο συγκεκριμένο περιστατικό, γυναίκα ασθενής ηλικίας 82 ετών απευθύνθηκε σε οδοντίατρο για 
αποκατάσταση του δεξιού ημιμορίου της άνω γνάθου με εμφυτεύματα. Έγινε προσπάθεια τοποθέτησης 
τριών (3) εμφυτευμάτων στις περιοχές 23, 25 και στην περιοχή του οπισθογόμφιου επάρματος της άνω 
γνάθου. Κατά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων συνέβη διάτρηση της ρινικής κοιλότητας στην περίπτωση 
των δύο εκ των τριών εμφυτευμάτων. Δύο εβδομάδες μετά η ασθενής προσήλθε με έντονο άλγος στην 
περιοχή της ρινός, εκροή υγρού από τη ρινική κοιλότητα, στοιχεία φλεγμονής καθώς και εμφάνιση συριγγίων 
στην περιοχή των 23 και 25. Το περιστατικό παραπέμφθηκε σε ειδικό εμφυτευματολόγο. Χορηγήθηκε 
αντιβίωση και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε χειρουργική αφαίρεση των εμφυτευμάτων καθώς και 
προσεκτική απόξεση της περιοχής. Στην αφαίρεση των ραμμάτων δύο εβδομάδες μετά, η κλινική εικόνα 
έδειχνε ύφεση της φλεγμονής και σταδιακή αποκατάσταση της περιοχής. Στο περιστατικό αυτό συνέβη 
διάτρηση της ρινικής κοιλότητας του ασθενούς, λόγω ελλιπούς προεγχειρητικής διάγνωσης και μη σωστής 
εκτίμησης του διαθέσιμου ύψους οστού πριν την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων. Απαραίτητη λοιπόν 
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προϋπόθεση της τοποθέτησης των εμφυτευμάτων είναι ο καλός προεγχειρητικός έλεγχος, τόσο κλινικός 
όσο και ακτινολογικός, που θα πρέπει να προηγείται της χειρουργικής διαδικασίας.

 

ΑΑ64
Τίτλος: ΜΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΞΑΚΤΙΚΩΝ ΦΑΤΝΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗΣ 
ΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ: ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Ομιλητής: ΔΑΝΑΗ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Συγγραφείς: ΜΗΝΑΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ1, ΔΑΝΑΗ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ1, PETER FAIRBAIRN2, ROBERT HOROWITZ3, 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ1

1. ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΚΠΑ
2. DEPARTMENT OF PERIODONTOLOGY AND IMPLANT DENTISTRY, SCHOOL OF DENTISTRY, UNIVERSITY OF 
DETROIT MERCY, DETROIT, USA
3. NEW YORK UNIVERSITY, NEW YORK, UNITED STATES

Περίληψη

Εισαγωγή: Οι μεμβράνες αποκλεισμού χρησιμοποιούνται ευρέως για την διατήρηση μετεξακτικού φατ-
νίου καθώς και την αντιμετώπιση επιπλοκών όπως η στοματοκολπική επικοινωνία.

Στόχος: Να αξιολογηθεί κλινικά η αποτελεσματικότητα και η προβλεψιμότητα της χρήσης μιας αλλο-
πλαστικής απορροφήσιμης μεμβράνης αποκλεισμού για μη-χειρουργική κάλυψη μετεξακτικών φατνίων, 
χωρίς τη χρήση κρημνού.

Μέθοδος και Υλικά: Σε τρείς ασθενείς όπου απαιτούνταν εξαγωγή του 1ου άνω γομφίου χρησιμοποιήθηκε 
μια συνθετική απορροφήσιμη μεμβράνη αποκλεισμού από poly-D, L-lactide, poly-L-lactide και acetyl-tribu-
tylcitrate (GUIDOR Matrix Barrier, Sunstar) για την κάλυψη του φατνίου μετά την “ατραυματική” 
εξαγωγή. Σε δύο περιπτώσεις προέκυψε ευμεγέθης στοματοκολπική επικοινωνία (>2mm) λόγω κυστικής 
αλλοίωσης οπότε τοποθετήθηκαν κύβοι απορροφήσιμου βόειου κολλαγόνου (Hemocollagene, Septo-
dont). Στην τρίτη περίπτωση το φατνίο πληρώθηκε με ένα in situ σκληρυνόμενο οστικό υποκατάστατο 
β-φωσφορικού τριασβεστίου (easy-graft CLASSIC, Sunstar). Σε όλα ακολούθησε κάλυψη με την συνθετική 
μεμβράνη η οποία προσαρμόστηκε κατάλληλα και τοποθετήθηκε 5mm υποουλικά, μετά την κινητοποίηση 
των μαλακών ιστών παρειακά και υπερώια και σταθεροποιήθηκε με ράμματα στα χείλη του φατνίου προς 
επούλωση κατά 2ο σκοπό.

Αποτελέσματα: Σε όλες τις περιπτώσεις επιτεύχθηκε επούλωση κατά 2ο σκοπό. Η αλλοπλαστική μεμβράνη 
έδρασε προστατευτικά, επιτρέποντας παράλληλα τον πολλαπλασιασμό του νεόπλαστου επιθηλίου από την 
περιφέρεια του φατνίου. Στις περιπτώσεις στοματοκολπικής επικοινωνίας επιτεύχθηκε πλήρης επούλωση 
μετά από τρείς εβδομάδες και η επικοινωνία έκλεισε. Στην τρίτη περίπτωση, η περιοχή αποκαταστάθηκε 
με νεόπλαστο οστό μετά από τέσσερις μήνες, και ακολούθησε τοποθέτηση εμφυτεύματος.

Συμπεράσματα: Με αυτή την ελάχιστα επεμβατική τεχνική, το περίγραμμα και η αρχιτεκτονική της 
ακρολοφίας διατηρήθηκαν, ενώ μειώθηκε η μετεγχειρητική νοσηρότητα. Οι ιδιότητες χειρισμού, η 
σταθερότητα και η βιοσυμβατότητα της μεμβράνης συμβάλουν σημαντικά στην σταθεροποίηση και 
προστασία του τραύματος και την επιτυχία της τεχνικής.
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ΑΑ65
Τίτλος: ΚΑΤΑ 2ο ΣΚΟΠΟ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΦΑΤΝΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ IN SITU ΣΚΛΗΡΥΝΟΜΕΝΟΥ ΑΛΛΟΠΛΑ-
ΣΤΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ

Ομιλητής: ΔΑΝΑΗ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Συγγραφείς: ΜΗΝΑΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ1, ΔΑΝΑΗ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ1, PETER FAIRBAIRN2, HEINER NAGURSKY3, 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ1

1. ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΚΠΑ
2. DEPARTMENT OF PERIODONTOLOGY AND IMPLANT DENTISTRY, SCHOOL OF DENTISTRY, UNIVERSITY OF 
DETROIT MERCY, DETROIT, USA
3. CTA TISSUE ANALYSIS, UNIVERSITY CLINIC OF FREIBURG, FREIBURG, GERMANY

Περίληψη

Εισαγωγή: Η τοποθέτηση μοσχεύματος σε μετεξακτικά φατνία χωρίς σύγκλειση των ιστών κατά 1ο σκοπό 
προτείνεται ως ελάχιστα επεμβατική τεχνική για την πρόληψη της απώλειας σκληρών και μαλακών ιστών 
μετά από εξαγωγή δοντιού, μειώνοντας την νοσηρότητα και τον χειρουργικό χρόνο.

Στόχος: Να μελετηθεί η επουλωτική διαδικασία κατά 2ο σκοπό σε μετεξακτικά φατνία όπου τοποθετήθηκε 
in situ σκληρυνόμενο αλλοπλαστικό οστικό μόσχευμα, χωρίς σύγκλειση του τραύματος κατά 1ο σκοπό.

Μέθοδος και Υλικά: Σε 30 ασθενείς, 30 μονήρη μετεξακτικά φατνία πληρώθηκαν με ένα in situ σκληρυ-
νόμενο αλλοπλαστικό οστικό υποκατάστατο (GUIDOR easy-graft CLASSIC, Sunstar, Etoy, Switzerland), 
χωρίς χρήση κρημνού. Αυτό αποτελείται από κοκκία β-τριφωσφορικού ασβεστίου επικαλυμμένα με πολύ 
(-λακτικο-κο-γλυκολικό οξύ, PLGA). Ακολούθησε κάλυψη με αιμοστατικό σπόγγο και ράμμα τύπου (Χ) προς 
σταθεροποίηση του τραύματος. Η επούλωση των μαλακών ιστών καταγράφηκε με κλινικές φωτογραφίες 
για ένα μέσο διάστημα 14 εβδομάδων. Σε 2 περιπτώσεις πραγματοποιήθηκε ιστολογική ανάλυση του 
επιθηλίου. Η οστική αναγέννηση αξιολογήθηκε ακτινογραφικά και κλινικά στην 2η επέμβαση για την 
τοποθέτηση εμφυτεύματος.

Αποτελέσματα: Δεν παρατηρήθηκε απώλεια ή επιμόλυνση του μοσχεύματος σε καμία περίπτωση. 
Τα φατνία καλύφθηκαν σταδιακά από μαλακούς ιστούς που μετανάστευσαν από την περιφέρεια του 
τραύματος, καλύπτοντας την ακρολοφία με νεόπλαστο κερατινοποιημένο επιθήλιο. Επιτεύχθηκε διατήρηση 
της αρχιτεκτονικής των μαλακών ιστών, χωρίς μυλική μετατόπιση της ουλοβλεννογόνιας ένωσης. Όλα τα 
φατνία αποκαταστάθηκαν με επαρκές νεόπλαστο οστό, χωρίς παρεμβολή μαλακών ιστών, επιτρέποντας 
την επιτυχή τοποθέτηση εμφυτεύματος.

Συμπεράσματα: Η προσθήκη PLGA στο μόσχευμα εμπλουτίζει τις εμβιομηχανικές του ιδιότητες, κάνοντάς 
το εύχρηστο και εύπλαστο οστικό υποκατάστατο που σκληρύνεται in situ. Παρέχει ένα σταθερό ικρίωμα 
αποτρέποντας την απώλεια κοκκίων και ταυτόχρονα λειτουργεί ως μεμβράνη αποκλεισμού, εμποδίζοντας 
την διείσδυση μαλακών ιστών και επιτρέποντας την οστική αναγέννηση.
 

ΑΑ66
Τίτλος: ΙN VITRO ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ GUTTAFLOW ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΑΚΡΟΡΡΙΖΙΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ

Ομιλητής: ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ

Συγγραφείς: ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ε.Κ.Π.Α
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Περίληψη

Θέμα/Σκοπός: Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η αξιολόγηση της εξόδου του Guttaflow στους περιακρο-
ρριζικούς ιστούς, όταν για την τοποθέτησή του κατά την διαδικασία έμφραξης του ριζικού σωλήνα 
εφαρμόζονται τρεις διαφορετικές τεχνικές.

Υλικά και Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκαν 45 δείγματα, πλαστικά δοκίμια ριζικών σωλήνων με συγκε-
κριμένη κάμψη στο ακρορριζικό τριτημόριο του ριζικού σωλήνα και τυποποιημένο μήκος εργασίας. Η 
χημικομηχανική επεξεργασία πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του συστήματος περιστρεφόμενων 
εργαλείων Hyflex με κύριο ακρορριζικό εργαλείο το 40 ISO με κωνικότητα 4% ενώ οι διακλυσμοί έγιναν με 
NaOCl 0,3%. Τα πλαστικά blocks χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες των 15 δειγμάτων. Η έμφραξη των ριζικών 
σωλήνων στην κάθε ομάδα εκτελέστηκε με διαφορετικό τρόπο για την τοποθέτηση του Guttaflow. Αφού 
πρώτα επιλέχθηκε ο κύριος κώνος γουταπέρκας, στην ομάδα Α το Guttaflow τοποθετήθηκε με τη βοήθεια 
του ειδικού πιστολιού και ρύγχους εταιρείας (Coltene), στην ομάδα Β με επάλειψη του κύριου κώνου 
γουταπέρκας και στην ομάδα Γ με τη βοήθεια της Lentulo. Για τον υπολογισμό της ποσότητας του υλικού 
Guttaflow που εξήχθη από το τρήμα των δοκιμίων χρησιμοποιήθηκε η ζυγαριά ακριβείας Messer H33.

Αποτελέσματα: Σε όλες τις ομάδες παρατηρήθηκε έξοδος υλικού. Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων 
από τις τρεις ομάδες, η μη παραμετρική στατιστική ανάλυση έδειξε ότι τα ποσοστά που εμφάνισαν έξοδο 
ήταν τα ακόλουθα: στην ομάδα Α 12,90%, στην ομάδα Β 41,94% και τέλος στην ομάδα Γ 45,16%.

Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ο πιο ασφαλής τρόπος για την ελαχιστοποίηση της εξόδου 
Guttaflow στους περιακρορριζικούς ιστούς ήταν η τοποθέτησή του με το ειδικό πιστόλι και ρύγχος.

 

ΑΑ67
Τίτλος: ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ

Ομιλητής: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Συγγραφείς: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Περίληψη

Εισαγωγή: Μεγάλοι οργανισμοί όπως το ICH (FDA) διαχειρίζονται το θέμα του κινδύνου στον τομέα 
της υγείας. Η διαδικασία του εντοπισμού και της ποσοτικοποίησης του κινδύνου ονομάζεται risk man-
agement and assessment. Στην Οδοντιατρική ένα βασικό διαχειριζόμενο μέγεθος είναι η πρόγνωση καί 
ο κίνδυνος αποτυχίας. Γενικά, η πιθανότητα λάθους στην Οδοντιατρική είναι σημαντικό να προβλέπεται 
και να ποσοτικοποιείται, ώστε να αυξάνεται η ασφάλεια της υγείας του ασθενούς. Η ποσοτικοποίηση 
αυτή διευκολύνει την επικοινωνία του επεμβαίνοντος με τον ασθενή όπως και την κατάρτιση ενός 
πραγματοποίησιμου σχεδίου θεραπείας. Οδοντιατρικές πράξεις που επηρεάζονται από επιμέρους 
παραμέτρους και κινδύνους με απόλυτο τρόπο είναι η ενδοδοντία και η προσθετική.

Σκοπός: Σήμερα, καθώς υπάρχει η δυνατότητα πρόγνωσης της έκβασης μιας θεραπείας με εμφυτεύματα, 
θεωρείται σκόπιμο να μπορεί να προβλεφθεί με σχετική ακρίβεια και η πιθανότητα επιτυχίας μιας 
ενδοδοντικής θεραπείας.

Μέθοδος: Θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε μέσα από ένα παράδειγμα κλινικού περιστατικού, το πώς 
μπορούμε με μαθηματική μεθοδολογία να προβλέψουμε κατά προσέγγιση την πρόγνωση της θεραπείας.

Συμπεράσματα: Με την βοήθεια των μαθηματικών είναι σήμερα δυνατή η πρόγνωση του ποσοστού 
επιτυχίας της ενδοδοντικής θεραπείας ενός πολύρριζου δοντιού.
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ΑΑ68
Τίτλος: ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΤΡΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟ: ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗ-
ΜΑΣΙΑ

Ομιλητής: ΑΝΤΩΝΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Συγγραφείς: ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΑ, ΣΙΣΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Στην έσω επιφάνεια της κάτω γνάθου εντοπίζονται σε μεγάλη συχνότητα τρήματα επί και 
περιφερικά των γενειακών ακανθών. Τα τρήματα που εντοπίζονται επί των γενειακών ακανθών και στην 
κατακόρυφη προέκτασή τους ονομάζονται γλωσσικά, ενώ όσα βρίσκονται εκατέρωθεν αυτών καλούνται 
παραπληρωματικά.

Σκοπός: Η μελέτη του αριθμού και της τοπογραφικής κατανομής των γλωσσικών και παραπληρωματικών 
τρημάτων.

Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν 98 ξηρές κάτω γνάθοι ενηλίκων Ελλήνων του 20ου αιώνα, οι οποίες 
επιλέχθηκαν από 300 συνολικά γνάθους της συλλογής οστών του Εργαστηρίου Ανατομίας ΕΚΠΑ.

Αποτελέσματα: Εντοπίστηκαν 297 τρήματα πλησίον της γενειακής άκανθας. Το 74.5% των γνάθων έφερε 
από 2-4 τρήματα περιφερικά της γενειακής άκανθας, στο 8.2% των γνάθων εντοπίστηκε μόνο 1 τρήμα, 
το 11.2% των γνάθων έφερε 5 τρήματα, το 3.04% των γνάθων έφερε 6-7 τρήματα, ενώ στο 3.06%, δεν 
διαπιστώθηκαν τρήματα. Τα τρήματα εντοπίζονται με την ίδια συχνότητα στο δεξιό και το αριστερό 
ημιμόριο των γνάθων. Τρήματα αμφοτερόπλευρα της μέσης γραμμής διαπιστώθηκαν σε ποσοστό 39.8%. 
Τρήματα στη μέση γραμμή διαπιστώθηκαν σε ποσοστό 96%. Στις γνάθους που εμφάνιζαν τρήματα στο 
δεξιό ημιμόριο αυτά συχνότερα εντοπίζονταν στο κάτω τριτημόριο του σώματος της γνάθου (54.9%), ενώ 
σε αυτές που εμφάνιζαν τρήματα στο αριστερό ημιμόριο, αυτά εντοπίζονταν συχνότερα (49%) στο μέσο 
τριτημόριο του σώματος της γνάθου.

Συμπεράσματα: Τα ευρήματα της μελέτης παρέχουν τη δυνατότητα ακριβούς εντόπισης των τρημάτων 
στην περιοχή της γενειακής άκανθας σε ενόδοντες όσο και σε νωδούς ασθενείς.

 

ΑΑ69
Τίτλος: ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΙΖΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΣΟΝΩΝ ΥΠΕΡΩΙΩΝ ΤΡΗΜΑΤΩΝ 
ΣΕ ΞΗΡΑ ΚΡΑΝΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ομιλητής: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΣΚΟΣ

Συγγραφείς: ΣΙΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Παρά το γεγονός ότι τα μείζονα και ελάσσονα υπερώια τρήματα (ΜΥΤ-ΕΥΤ) έχουν ιδιαίτερη 
κλινική σημασία για την αναισθησία και την ανεπίπλεκτη χειρουργική κυρίως στην περιοχή της υπερώας, 
τα διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα αποκαλύπτουν τη δυσχέρεια της κλινικής εντόπισής τους, καθώς και 
την αμελητέα διακύμανση της ανατομικής θέσης τους σε σχέση με την εθνικότητα.

Σκοπός: Η μελέτη της ανατομικής εντόπισης και της ποικιλομορφίας των ΜΥΤ και ΕΥΤ σε σχέση με το 
υπερώιο οστό (ΥΟ) και το έσω πέταλο της πτερυγοειδούς απόφυσης του σφηνοειδούς οστού (ΕΠΠτΑΣφΟ), 
καθώς επίσης η ακριβής μορφολογική μελέτη της περιοχής των ΜΥΤ-ΕΥΤ.
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Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν 71 ξηρά κρανία ενηλίκων Ελλήνων του 20ου αιώνα, αγνώστου φύλου 
και ηλικίας, τα οποία επιλέχθηκαν από 300 συνολικά κρανία της συλλογής οστών του εργαστηρίου Ανατο-
μίας ΕΚΠΑ.

Αποτελέσματα: Η μέση κάθετη απόσταση των ΜΥΤ από την οβελιαία υπερώια ραφή βρέθηκε 1.53cm και 
από το έσω χείλος της φατνιακής ακρολοφίας 0.3cm. Η μέση απόσταση από το οπίσθιο χείλος της σκληρής 
υπερώας βρέθηκε ίδια στο δεξιό και το αριστερό ημιμόριο (0.46cm και 0.47cm αντίστοιχα). Η εντόπιση 
των ΜΥΤ, κατά φθίνουσα συχνότητα, ήταν μεταξύ εγγύς και άπω επιφάνειας του τρίτου γομφίου (75.7%), 
μεταξύ εγγύς και άπω επιφάνειας του δεύτερου γομφίου (16.8%) και άπω του τρίτου γομφίου (7.5%). 
Η αριθμητική διακύμανση των ΕΥΤ ήταν: 1(53.45%), 2(31%), 3(10.6%), 4(2.8%), 5(2.1%), η συνηθέστερη 
εντόπισή τους (71.9%) στη συμβολή του υπερωίου οστού και ΕΠΠτΑΣφΟ και η πλέον σπάνια (12.2%) στο 
ΕΠΠτΑΣφΟ.

Συμπεράσματα: Τα ευρήματα της μελέτης παρέχουν τη δυνατότητα ακριβούς εντόπισης των ΜΥΤ και ΕΥΤ 
σε ενόδοντες όσο και σε νωδούς ασθενείς.

ΑΑ70
Τίτλος: ΧΗΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΙΑΚΛΥΣΜΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

Ομιλητής: ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΟΥΛΕΤΙΔΟΥ

Συγγραφείς: ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΟΥΛΕΤΙΔΟΥ1, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΤΥΛΙΑΡΑ2, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΚΡΟΓΕΩΡΓΙΟΣ3

1. ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ
2. ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ
3. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Περίληψη
Συνδυασμός μηχανικών και χημικών μέσων απαιτείται για την απόδοση ενός καθαρού από πολφικά 
υπολείμματα, μικρόβια, ξένα σώματα και ρινίσματα οδοντίνης, και σωστά διαμορφωμένου ριζικού 
σωλήνα.

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση των μέχρι σήμερα δεδομένων σχετικά με τα μέσα διακλυσ-
μών των ριζικών σωλήνων. Το Υποχλωριώδες Νάτριο (NaOCl 2,5-3%) παρέχει την αποτελεσματικότερη 
βακτηριοκτόνο δράση με εξαίρεση τον Enterococcus faecalis, καθώς και τη δυνατότητα διάλυσης των 
οργανικών υπολειμμάτων. Η Γλυκονική Χλωρεξιδίνη (CMX 0,2-2%) ενδείκνυται μόνο σε συνδυασμό με 
άλλα διαλύματα, ώστε να επιτευχθεί βαθμιαία και παρατεταμένη αντιμικροβιακή δράση. Το Αιθυλένο-
διάμινο-τέτρα-οξικό οξύ (EDTA 15-17%) είναι το ιδανικότερο για τη διάλυση του οδοντινικού επιχρίσματος, 
χωρίς όμως να δίνει δυνατότητα απολύμανσης του ριζικού σωλήνα. Το μίγμα Δοξυκυκλίνης, Κιτρικού 
οξέος και του Απορρυπαντικού παράγοντα Tween-80 (MTAD 25-50%) χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με 
άλλα χημικά μέσα και κυρίως στο τέλος της χημικομηχανικής επεξεργασίας.
Η εφαρμογή των υγρών διακλυσμού συστήνεται με βελόνα 30G τυφλού άκρου. Για την επίτευξη 
αποτελεσματικότερων διακλυσμών ενδείκνυται η παθητική ενεργοποίηση των διαλυμάτων με υπερήχους. 
Μία πρωτοποριακή τεχνική χημικομηχανικής επεξεργασίας των ριζικών σωλήνων είναι το σύστημα Self 
Adjusting File (SAF), με το οποίο επιτυγχάνεται ταυτόχρονα η μηχανική προπαρασκευή και ο διακλυσμός 
των ριζοσωλήνων. Για την πρόληψη ανεπιθύμητων συμβαμάτων συστήνεται είτε η αποφυγή της 
ανάμειξης των παραπάνω διαλυμάτων, είτε η χρήση ενδιάμεσου διακλυσμού με απεσταγμένο ύδωρ για 
την απομάκρυνση του πρώτου πριν την εφαρμογή του δεύτερου διαλύματος.
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ΑΑ71
Τίτλος: ΑΚΡΟΡΡΙΖΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΑΠΟΛΦΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΜΕ ΑΔΙΑΠΛΑΣΤΟ ΑΚΡΟΡΡΙΖΙΟ. ΑΝΑΦΟΡΑ 
ΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Ομιλητής: ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Συγγραφείς: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΧΑΜΠΑΖ ΜΑΡΟΥΑΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Περίληψη

Εισαγωγή: Η αντιμετώπιση δοντιών με νεκρό πολφό και αδιάπλαστο ακρορρίζιο αποτελεί πρόκληση. 
Συχνότερο αίτιο της κατάστασης αποτελεί το οδοντικό τραύμα στη φάση της ριζικής διάπλασης. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις η κλασσική ενδοδοντική θεραπεία καθίσταται δύσκολη λόγω της ύπαρξης του ανοιχτού 
ακρορριζίου και των λεπτών οδοντικών τοιχωμάτων, παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο αποτυχίας 
και τον κίνδυνο κατάγματος της ρίζας. Η συντηρητική ενδοδοντική αντιμετώπιση των δοντιών αυτών 
περιλαμβάνει την μέθοδο της ακρορριζικής απόφραξης είτε με υδροξείδιο του ασβεστίου είτε με MTA, 
ενώ τελευταία χρησιμοποιείται η αναγεννητική τεχνική.

Σκοπός: Να παρουσιασθούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της καθεμίας από τις προαναφερθείσες 
τεχνικές.

Υλικά και Μέθοδος: Δύο κεντρικοί τομείς της άνω γνάθου και ένας πρώτος γομφίος της κάτω, οι οποίοι 
στο παρελθόν είχαν υποστεί τραύμα, εμφάνισαν νεκρό πολφό και αδιάπλαστο ακρορρίζιο. Το καθένα 
από αυτά τα δόντια αντιμετωπίστηκε με μία από τις παραπάνω τεχνικές. Μετά το τέλος της θεραπείας 
μεσολάβησε περίοδος παρακολούθησης δύο ετών. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος 
πραγματοποιήθηκε συχνή αξιολόγηση της πορείας των τριών δοντιών τόσο σε κλινικό όσο και σε 
ακτινογραφικό επίπεδο.

Αποτελέσματα: Ένα χρόνο μετά τη θεραπεία παρατηρήθηκε, ακτινογραφικά, ελάττωση ή και εξάλειψη 
της περιακρορριζικής αλλοίωσης και στις τρείς περιπτώσεις. Ωστόσο, με τη μέθοδο της ακρορριζικής 
απόφραξης με υδροξείδιο του ασβεστίου ή με MTA δεν πραγματοποιήθηκε συνέχιση της ριζικής διάπλασης. 
Αντίθετα, με την αναγεννητική τεχνική παρατηρήθηκε περαιτέρω ανάπτυξη της ρίζας καθώς και πάχυνση 
των οδοντικών τοιχωμάτων της.

Συμπεράσματα: Θεραπεία εκλογής, ειδικά για τα νεαρά άτομα, αποτελεί η αναγεννητική τεχνική προκει-
μένου να αναπτυχθεί και να ενδυναμωθεί η αδιάπλαστη ρίζα.

 

ΑΑ72
Τίτλος: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΕΚΤΟΜΗ ΡΙΖΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ ΕΚΠΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΝΤΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Ομιλητής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Συγγραφείς: ΑΡΒΑΝΙΤΗ Ε., ΔΕΪΜΕΖΗ Μ.Ε., ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Τ.Γ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Χ., ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Η εκτομή ρίζας είναι μια χειρουργική συμπληρωματική ενδοδοντική αντιμετώπιση πολύρριζων 
δοντιών. Ενδείκνυται σε κατάγματα ρίζας (επιμήκη ή οριζόντια), διάτρηση ρίζας ή υποπολφικού (λόγω 
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τερηδόνας, απορρόφησης ή ιατρογενής), σπασμένα εργαλεία που δεν αντιμετωπίζονται συντηρητικά, 
απορρόφηση ρίζας όταν κάθε άλλη αντιμετώπιση είναι αδύνατη και σε εκτεταμένη ενδοπεριοδοντική 
βλάβη. Αντενδείκυνται σε περίπτωση αδυναμίας διατήρησης του δοντιού λόγω μικρής οστικής στήριξης 
ή αδυναμία αποκατάστασης, καθώς και επί ανατομικών ιδιαιτεροτήτων των ριζών (συνενωμένες ή 
διαχωρισμός τους στο μέσο ή ακρορριζικό τριτημόριο).

Παρουσίαση Περιστατικών: Πραγματοποιήθηκαν 5 εκτομές ριζών, 2 σε άνω γομφίους, 2 σε κάτω και 1 
σε άνω προγόμφιο. Οι εκτομές έγιναν για αντιμετώπιση διατρήσεων ρίζας (2 περιστατικά), κατάγματος (2 
περιστατικά) και σπασμένου εργαλείου με περιακρορριζική βλάβη που δεν αντιμετωπιζόταν συντηρητικά 
(1 περιστατικό), όλες αφού ολοκληρώθηκε η συντηρητική θεραπεία κι η ανασύσταση του δοντιού με 
σύνθετη ρητίνη. Διεγχειρητικά έγινε αναπέταση κρημνού ολικού πάχους, αφαίρεση οστικού πετάλου με 
φρέζα οστού, αποκοπή της ρίζας με διαμάντι και με φορά από τη μύλη προς τη ρίζα, εξαγωγή της με τη 
βοήθεια μοχλών, τελική λείανση του κολοβώματος, έμφραξη του στομίου που παραμένει με σύνθετη 
ρητίνη, συρραφή και ακτινογραφικός έλεγχος. Στην επανεξέταση όλα τα δόντια ήταν ασυμπτωματικά κι 
έφεραν τελική αποκατάσταση.

Συμπέρασμα: Σε περιπτώσεις όπου η συντηρητική ενδοδοντική θεραπεία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί 
σωστά, μια χειρουργική επιλογή είναι η εκτομή ρίζας. Πρέπει να προηγηθεί αξιολόγηση της στηρικτικής 
ικανότητας του εναπομένοντος δοντιού, καθώς επίσης και της απόστασής του από τα παρακείμενα δόντια 
στηρίγματα εάν υπάρχουν. Η συντηρητική ενδοδοντική θεραπεία θα πρέπει να προηγείται της χειρουργικής 
επέμβασης.

 

ΑΑ73
Τίτλος: ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΚΡΟΡΡΙΖΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΞΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ομιλητής: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ

Συγγραφείς: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΚΟΝΤΑΚΙΩΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ

Περίληψη

Εισαγωγή: Η θεραπεία δοντιών με νεκρό πολφό και ανοιχτό ακρορρίζιο αποτελεί πρόκληση για τον 
κλινικό, λόγω της έλλειψης ακρορριζικής στένωσης, καθώς και των λεπτών τοιχωμάτων της ρίζας που 
κάνουν το δόντι επιρρεπές σε κατάγματα.

Σκοπός: Η παρουσίαση, μέσω συστηματικής ανάλυσης της διεθνούς βιβλιογραφίας, όλων των κλινικών 
εργασιών που αφορούν τις τεχνικές της ακρορριζοποίησης (apexification) και της τοποθέτησης τεχνητού 
ακρορριζικού βύσματος. Η ανάλυση των πρωτοκόλλων και η μελέτη των αλλαγών που έχουν συμβεί τα 
τελευταία χρόνια στην εφαρμογή τους.

Μέθοδος - Υλικά: Αναζήτηση στη βιβλιογραφική βάση PubMed με χρήση λέξεων-κλειδιών καλύπτοντας 
την περίοδο Μάρτιος 1968 - Ιούλιος 2015. Αναζήτηση επιπλέον έντυπων άρθρων από σχετικά διεθνή 
περιοδικά και από τις βιβλιογραφικές αναφορές κάθε σχετικού άρθρου. Τελική επιλογή των άρθρων με 
βάση συγκεκριμένα κριτήρια εισαγωγής.

Αποτελέσματα: Στην παρούσα εργασία συμπεριλήφθηκαν 138 κλινικές μελέτες. Το 53% αφορούσε την 
αντιμετώπιση περιστατικών με ακρορριζικό βύσμα MTA. Οι μελέτες που παρουσίαζαν την αντιμετώπιση 
περιστατικών με μακροχρόνια θεραπεία με υδροξείδιο του ασβεστίου ανέφεραν την αλλαγή του 
ενδορριζικού φαρμάκου μια φορά σε ποσοστό 13%, ενώ δύο ή περισσότερες φορές στο 85%. Το Ca(OH)2 
παρέμεινε στους ριζικούς σωλήνες για 3-12 μήνες στο 59% των περιπτώσεων, για 12-24 στο 42% και για 
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περισσότερο από 24 μήνες στο 10%. Στο 13% των εργασιών που χρησιμοποιήθηκε τεχνητό ακρορριζικό 
βύσμα, η διαδικασία ολοκληρώθηκε σε μία επίσκεψη.

Συμπεράσματα: Και οι δύο τεχνικές μπορούν να οδηγήσουν σε ευνοϊκά κλινικά αποτελέσματα. Υπάρχει 
μια τάση με το πέρασμα των χρόνων για συχνότερη εφαρμογή τεχνητού ακρορριζικού βύσματος, που 
συνήθως περιλαμβάνει την τοποθέτηση ενδορριζικού φαρμάκου για μικρό χρονικό διάστημα.

ΑΑ74
Τίτλος: ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΟΜΦΙΩΝ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Ομιλητής: ΜΑΡΙΑ-ΕΛΠΙΔΑ ΔΕΪΜΕΖΗ

Συγγραφείς: ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΔΕΪΜΕΖΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΠΙΔΑ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ, ΑΓΡΑ-
ΦΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΚΠΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία της ενδοδοντικής θεραπείας είναι η γνώση τόσο της 
βασικής ανατομίας του συστήματος των ριζικών σωλήνων όσο και των πιθανών παραλλαγών τους. Δόντια 
που εμφανίζουν αρκετές ιδιαιτερότητες ως προς τη μορφολογία είναι οι προγόμφιοι της άνω και της κάτω 
γνάθου. Στον πρώτο προγόμφιο της άνω γνάθου περιγράφονται τυπικά δύο ρίζες και δύο ριζικοί σωλήνες 
σε ποσοστό 64%-90%, όμως είναι δυνατόν να παρατηρηθούν μια, δύο ή τρεις ρίζες και ένας, δύο ή τρεις 
ριζικοί σωλήνες. Στους προγομφίους της κάτω γνάθου παρατηρούνται τυπικά μία ρίζα κι ένας ριζικός 
σωλήνας σε ποσοστό 98%. Ωστόσο είναι δυνατόν να υπάρχουν δύο ή περισσότεροι ριζικοί σωλήνες, 
καθώς επίσης και δύο ή περισσότερες ρίζες ή ακρορριζικά τρήματα.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να συνοψίσει τις μορφολογικές ιδιαιτερότητες που είναι 
δυνατόν να παρουσιάσουν οι προγόμφιοι της άνω και της κάτω γνάθου και να γίνει μια αναφορά στην 
κλινική και ακτινογραφική τους αναγνώριση, καθώς και στην ενδοδοντική διαχείριση των ανατομικών 
αυτών αποκλίσεων.

Υλικά: Η ανακοίνωση περιλαμβάνει μία αναφορά στη μορφολογία του συστήματος των ριζικών σωλήνων 
των προγομφίων με στοιχεία που αφορούν στη συχνότητα εμφάνισης των πιθανών παραλλαγών και στη 
διάγνωση της εκάστοτε μορφολογίας, η οποία συνοδεύεται από παρουσίαση κλινικών περιστατικών από 
τη μεταπτυχιακή κλινική Ενδοδοντίας της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Συμπεράσματα: Η γνώση της προαναφερθείσας μορφολογίας, καθώς και η σωστή αξιολόγηση κλινικών 
και ακτινογραφικών ενδείξεων βοηθούν σημαντικά τον κλινικό στον εντοπισμό του συνόλου των ριζικών 
σωλήνων, και στη σωστή χημικομηχανική επεξεργασία και έμφραξη αυτών και κατ’ επέκταση στην επιτυχία 
της ενδοδοντικής θεραπείας.

 

ΑΑ75
Τίτλος: ΑΝΑΓΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ

Ομιλητής: ΙΣΜΗΝΗ ΚΕΦΑΛΟΥ

Συγγραφείς: ΚΕΦΑΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ1, ΜΑΓΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ2, ΧΑΜΠΑΖ ΜΑΡΟΥΑΝ3
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1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ
2. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΝΔΟ-
ΔΟΝΤΙΑΣ ΕΚΠΑ
3. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

Περίληψη
Παρά τις μεγάλες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις που παρατηρήθηκαν, τα τελευταία χρόνια, 
στον χώρο της Ενδοδοντίας, μελέτες που αφορούν την επιστημονική κατάρτιση και κλινική δεξιότητα των 
γενικών οδοντιάτρων δείχνουν ότι κατά ένα μεγάλο ποσοστό οι ενδοδοντικές θεραπείες είναι ατελείς και 
μπορεί να συνδυάζονται με νόσο των περιακρορριζικών ιστών.

Σκοπός αυτής της έρευνας είναι η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο και τα συστήματα που 
προτιμά ο γενικός οδοντίατρος κατά την πραγματοποίηση της Ε.Θ. σε ιδιωτικό ιατρείο και η διερεύνηση 
τυχόν παραλείψεων που οδηγούν στην απώλεια των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών.

Μέθοδος: Ερωτηματολόγιο που περιέχει στοιχεία σχετικά με τον τρόπο άσκησης της ενδοδοντίας, 
διανεμήθηκε σε γενικούς οδοντίατρους που παρακολούθησαν διάφορες ημερίδες οδοντιατρικών 
συλλόγων.

Αποτελέσματα: Τα κυριότερα αποτελέσματα δείχνουν ότι απομόνωση σε όλα τα περιστατικά χρησιμοποιεί 
μόνο το 16.3% ενώ το 41% δεν τοποθετεί ποτέ τον απομονωτήρα. Το 51.2% των οδοντιάτρων έχει 
παρακολουθήσει 1-5 θεωρητικά σεμινάρια ενώ το 49.4% από αυτούς, παρακολούθησε πρακτικά (hands 
οn) που διοργανώθηκαν από εμπορικές εταιρείες. Το 41.6% υπολογίζει το μήκος εργασίας μόνο με την 
ακτινογραφική τεχνική και το 57,8% αφήνουν ανοικτό το δόντι για παροχέτευση μετά από οξύ φατνιακό 
απόστημα. Το 35.7% δηλώνουν ότι χρειάζονται περαιτέρω εκπαίδευση στο στάδιο της χημικομηχανικής 
επεξεργασίας και το 39.2% στο στάδιο της έμφραξης των ριζικών σωλήνων.

Συμπεράσματα: Από την έρευνα αυτή διαπιστώνεται καθαρά και στη χώρα μας, η ανάγκη για την 
συνεχιζόμενη εκπαίδευση των οδοντιάτρων στην Ενδοδοντία την οποία, εξάλλου, ζητά ένα μεγάλο 
ποσοστό από αυτούς. Η εκπαίδευση αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται από διαπιστωμένα επιστημονικά 
κέντρα.

 

ΑΑ76
Τίτλος: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΔΟΝΤΙ ΜΕ ΑΜΦΙΒΟΛΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΛΟΓΩ ΕΞΩ-
ΤΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ομιλητής: ΦΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Συγγραφείς: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ1, ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ1, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ2

1. Οδοντίατρος 
2. Υποψήφια διδάκτωρ Εργαστηρίου Ενδοδοντολογίας Α.Π.Θ.

Περίληψη

Εισαγωγή: Η εξωτερική απορρόφηση ρίζας είναι μία παθολογική διαδικασία κατά την οποία εξειδικευμένα 
κύτταρα προκαλούν την αποδόμηση των οργανικών και ανόργανων συστατικών των σκληρών οδοντικών 
ιστών. Βιομηχανικές δυνάμεις, μηχανικά, χειρουργικά και χημικά τραύματα καθώς επίσης και διάφορες 
τοξίνες και ορμονικές διαταραχές μπορεί να προκαλέσουν τέτοιου είδους εξεργασίες. Σε κάθε περίπτωση 
η θεραπεία εκλογής είναι η συντηρητική ενδοδοντική θεραπεία με σκοπό την αναχαίτηση της διαδικασίας 
της απορρόφησης και την έναρξη της επουλωτικής εξεργασίας.
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Σκοπός: Σκοπός είναι η παρουσίαση της αντιμετώπισης δοντιών με μικρό μήκος ρίζας λόγω εξωτερικής 
απορρόφησης αυτής, γεγονός που καθιστά την πρόγνωσή τους αμφίβολη.

Υλικά και Μέθοδος: Άνδρας ασθενής 33 ετών, προσήλθε στο ιατρείο με συρίγγιο παρειακά στην 
περιοχή του δοντιού #15. Η λήψη ιατρικού και οδοντιατρικού ιστορικού σε συνδυασμό με την κλινική 
και ακτινογραφική εξέταση αποκάλυψε την ύπαρξη ενδοδοντικής θεραπείας του αντίστοιχου δοντιού 
προ δεκαετίας. Επίσης, διαπιστώθηκε η ύπαρξη θυλάκων βάθους 9mm εγγύς και 8mm άπω παρειακά. Ο 
ασθενής αναφέρει συμπτώματα ψηλάφησης και αίσθημα βάρους στην περιοχή ενώ το δόντι παρουσίαζε 
κινητικότητα 2ου βαθμού.
Λόγω του μικρού μήκους της εναπομείνασας ρίζας και της κινητικότητας του δοντιού η χειρουργική 
θεραπεία κρίθηκε αδύνατη ενώ ο ασθενής για προσωπικούς λόγους δεν ήθελε να καταφύγει σε εξαγωγή 
του δοντιού. Συμφωνήθηκε η επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας η οποία διεξάχθηκε με βάση το 
πρωτόκολλο πραγματοποίησής της και η έμφραξη του ριζικού σωλήνα λόγω του μικρού μήκους της 
ρίζας έγινε με ΜΤΑ. Τα κλινικά συμπτώματα υποχώρησαν και ορίστηκε ένα σύστημα επανελέγχων. Στον 
επανέλεγχο του 6μήνου το δόντι ήταν ασυμπτωματικό ενώ ακτινογραφικά διαπιστώθηκε ότι η περιοχή 
βρισκόταν υπό διαδικασία επούλωσης. Κατά την περιοδοντική εξέταση, παρατηρήθηκε μείωση του 
βάθους θυλάκων (7mm και 6mm αντίστοιχα) καθώς επίσης βελτίωση της κινητικότητας (1ου βαθμού). 
Ακολούθως πραγματοποιήθηκε προσθετική αποκατάσταση του δοντιού για αισθητικούς λόγους.

Αποτελέσματα - Συμπεράσματα: Η συντηρητική ενδοδοντική θεραπεία μπορεί να αποτελεί αποτελε-
σματική αντιμετώπιση δοντιών με εξωτερική απορρόφηση ρίζας ακόμα και σε περιπτώσεις που το 
μήκος της εναπομείνασας ρίζας είναι μικρό καθιστώντας την πρόγνωση του δοντιού αμφίβολη. Ο χρόνος 
ολοκλήρωσης της επουλωτικής εξεργασίας ποικίλει κατά περίπτωση.
 

ΑΑ77
Τίτλος: ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΡΙΖΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

Ομιλητής: ΑΔΑΜ ΑΛ ΜΟΧΑΜΑΝΤ

Συγγραφείς: ΑΛ ΜΟΧΑΜΑΝΤ ΑΔΑΜ1, ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ2, ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ1, ΜΠΑΜΠΑ-
ΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ1, ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ3

1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ.
2. ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
3. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΓΠΧ Α.Π.Θ.

Περίληψη
Από τα μέσα της δεκαετίας του 50 υπήρχε η άποψη ότι η τοξική δράση του Ο2 σε συνδυασμό δράσης 
με την ιονίζουσα ακτινοβολία μπορούσαν να αποδοθούν στο σχηματισμό ελεύθερων ριζών οξυγόνου. Η 
πρόοδος της τεχνολογίας σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη έρευνα απέδειξαν μια σύνθετη συμμετοχή 
των ελεύθερων ριζών στο μεταβολισμό των αερόβιων οργανισμών. Υπάρχει στενή σύνδεση μεταξύ 
της παρουσίας τους και διάφορων βιοχημικών λειτουργιών όπως η διαστολή και συστολή αγγείων, η 
απόπτωση, η μετάδοση δευτερογενών κυτταρικών σημάτων καθώς και ασθενειών όπως ο διαβήτης, 
ο καρκίνος, η υπέρταση, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, νευροεκφυλιστικές κι άλλες ασθένειες. Σκοπός της 
εργασίας, είναι να παρουσιαστούν ο τρόπος πρόκλησης τους και η κλινική τους σημασία στην πράξη.

 

ΑΑ78
Τίτλος: Η ΝΟΣΟΣ ΤΕΡΗΔΟΝΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ Ι
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Ομιλητής: ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΑΚΗΣ

Συγγραφείς: ΤΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ1, ΔΕΡΜΑΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ2, ΑΡΑΠΟΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ3

1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚOΣ ΦΟΙΤΗΤHΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Περίληψη

Εισαγωγή: Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 (T1DM) ή νεανικός διαβήτης είναι μια μορφή του σακχαρώδη 
διαβήτη που προκύπτει από την αυτοάνοση καταστροφή των β κυττάρων του παγκρέατος που παράγουν 
ινσουλίνη. Εμφανίζεται κατά κανόνα στα παιδιά και στους εφήβους χωρίς να αποκλείεται η εμφάνισή του 
σε μετέπειτα περιόδους της ζωής. Παρόλο που ο T1DM υποστηρίζεται ότι έχει επιπτώσεις στη στοματική 
κοιλότητα, η συσχέτισή του με τη νόσο τερηδόνα δεν έχει πλήρως αποσαφηνιστεί.

Υλικά και Μέθοδοι: Έγινε αναζήτηση της Ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας στις βάσεις δεδομένων pu-
bmed και google scholar με λέξεις κλειδιά: Type I diabetes, caries, children.

Aποτελέσματα: Υπάρχουν έρευνες που υποστηρίζουν ότι ο επιπολασμός της τερηδόνας στα παιδιά και 
εφήβους που πάσχουν από TIDM είναι μικρότερος από το γενικό πληθυσμό λόγω της περιορισμένης σε 
σακχαρόζη διατροφής τους. Αντίθετα, άλλες μελέτες δεν κατέδειξαν σημαντική διαφορά μεταξύ των 
διαβητικών και μη διαβητικών παιδιών και εφήβων ή έδειξαν ακόμη και υψηλότερους δείκτες τερηδόνας 
στα παιδιά και εφήβους που πάσχουν από TIDM.

Συμπεράσματα: Η σύγχρονη διαχείριση του διαβητικού ασθενή επιτρέπει μια λιγότερο περιορισμένη 
σε υδατάνθρακες διατροφή και πιθανόν μειώνει τη διαφορά των τερηδονικών δεικτών μεταξύ των 
διαβητικών και μη διαβητικών ασθενών. Τα αποτελέσματα των διαφόρων μελετών για τη σχέση της 
τερηδόνας με τον TIDM σε παιδιά και εφήβους παραμένουν αντικρουόμενα.
 

ΑΑ79
Τίτλος: ΣΥΓΚΟΛΛΟΥΜΕΝΗ ΑΚΙΝΗΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ PEEK ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ

Ομιλητής: ΜΑΡΙΝΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

Συγγραφείς: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΩΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΜΑΡΙΝΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΦΗ ΚΑΜΠΟ-
ΣΙΩΡΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

Περίληψη

Εισαγωγή: Το κλινικό περιστατικό παρουσιάζει τη χρήση ενός τροποποιημένου υλικού, του πολυ-
αιθέρας-αιθέρας-κετόνη (PEEK), ως εναλλακτικό υλικό για την κατασκευή συγκολλούμενων ακίνητων 
αποκαταστάσεων. Το τροποποιημένο υλικό PEEK γνωστό ως BioHPP, έχει χρησιμοποιηθεί για σκελετούς 
ακίνητων και κινητών εργασιών και για την κατασκευή εξατομικευμένων διαβλεννογόνιων επιεμφυ-
τευματικών στηριγμάτων. Το χαμηλό μέτρο ελαστικότητάς του σε συνδυασμό με τη χρήση σύνθετης 
ρητίνης ως υλικό επικάλυψης παρέχει το πλεονέκτημα της απορρόφησης των συγκλεισιακών δυνάμεων 
και της μείωσης των ποσοστών αποκόλλησης.
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Σκοπός: Σκοπός του κλινικού περιστατικού είναι να παρουσιάσει μια εναλλακτική θεραπευτική προσέγγιση 
με τη χρήση μιας ακίνητης μεταβατικής αποκατάστασης από BioHPP μετά την τοποθέτηση εμφυτευμάτων.

Υλικά και Μέθοδοι: Άνδρας 52 ετών προσήλθε για τοποθέτηση εμφυτευμάτων στην πρόσθια περιοχή 
της κάτω γνάθου. Η κλινική εξέταση αποκάλυψε αυξημένη κάθετη και μειωμένη οριζόντια πρόταξη, 
κινητικότητα ΙΙ στα δόντια 31, 32 και 41 και κινητικότητα Ι στο 42. Η ακτινολογική εξέταση έδειξε αυξημένη 
οστική απώλεια στην περιοχή των 31, 32 και 41. Το σχέδιο θεραπείας περιελάμβανε την εξαγωγή των 31, 
32, 41 και την άμεση τοποθέτηση δύο εμφυτευμάτων για την αποκατάσταση της περιοχής. Μια ακίνητη 
προσωρινή αποκατάσταση από BioHPP χρησιμοποιήθηκε κατά την περίοδο της οστεοενσωμάτωσης.

Αποτελέσματα: Η ασθενής έλαβε οδηγίες στοματικής υγιεινής. Κατά τη διάρκεια της οστεοενσωμάτωσης, 
δεν παρουσιάστηκε κάποια επιπλοκή, όπως αποκόλληση ή χρώση της αποκατάστασης.

Συμπεράσματα: Το BioHPP θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα εναλλακτικό υλικό για την κατασκευή 
μεταβατικών ακίνητων αποκαταστάσεων, μετά την τοποθέτηση εμφυτευμάτων. Παρόλα αυτά, περαιτέρω 
κλινική έρευνα απαιτείται προκειμένου να εδραιωθεί η χρήση αυτού του υλικού.

ΑΑ80
Τίτλος: ΕΠΙΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ: ΕΝΑ ΠΕΡΙΠΛΟΚΟ 
ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

Ομιλητής: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗ

Συγγραφείς: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗ1, ΦΩΦΗ ΚΑΜΠΟΣΙΩΡΑ1, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΕΦΕΡΛΗ2, ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ2, ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΖΙΔΗ1

1. ΕΡΓ. ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΚΠΑ
2. ΕΡΓ.ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΚΠΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Η τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε ελλειμματικές ακρολοφίες έχει συνεισφέρει στην βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των ασθενών. Η επιεμφυτευματική προσθετική αποκατάσταση είναι συχνά περίπλοκη, 
καθώς τα εμφυτεύματα δεν διαθέτουν σωστή κλίση, λόγω της παρουσίας τοπικών επιβαρυντικών 
παραγόντων που αφορούν την υπολειμματική φατνιακή ακρολοφία.

Σκοπός: Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει την προσθετική αποκατάσταση κάτω γνάθου 
ενός περίπλοκου κλινικού περιστατικού. Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στο πεδίο των εμφυτευμάτων 
ήταν καταλυτική στην κατασκευή της τελικής πρόσθεσης.

Μέθοδος - Υλικά: Άνδρας 30 ετών προσήλθε στη μεταπτυχιακή κλινική της Προσθετικής, της Οδοντια-
τρικής Αθηνών, για να αντικαταστήσει προβληματικές αποκαταστάσεις. Το ιστορικό περιελάμβανε 
χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών για διάρκεια 10 ετών και πλήρη απεξάρτηση εδώ και 6 χρόνια. Η 
ενδοστοματική εξέταση αποκάλυψε τερηδόνα δοντιών στηριγμάτων προσθετικών αποκαταστάσεων και 
περιεμφυετυματίτιδα σε τρία εμφυτεύματα στην κάτω γνάθο. Το ευμέγεθες έλλειμμα στην αριστερή πλευρά 
της κάτω γνάθου ήταν αποτέλεσμα της χρόνιας απώλειας δοντιών και της περιεμφυτευματικής οστικής 
καταστροφής. Το σχέδιο θεραπείας, με βάση τα βιβλιογραφικά δεδομένα, επέβαλε την τοποθέτηση νέων 
εμφυτευμάτων στην ελλειμματική περιοχή, αφαιρώντας τα παλαιά. Η τελική προσθετική αποκατάσταση 
κάτω γνάθου περιελάμβανε μια κοχλιούμενη υβριδική αποκατάσταση επί τεσσάρων εμφυτευμάτων, τρείς 
στεφάνες σε τρία δόντια και μια μονήρη επιεμφυετυματική στεφάνη, για την οποία κατασκευάστηκε ένα 
στήριγμα ATLANTIS (Dentsply Dental).

Αποτελέσματα: Η δυσκολία τοποθέτησης εμφυτευμάτων σε ορθές θέσεις περιπλέκουν την προσθετική 
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αποκατάσταση. Η επιλογή κοχλιούμενων επιεμφυτευματικών προσθέσεων προσφέρουν μακροβιότητα 
κι επισκεψιμότητα.

Συμπεράσματα: Οι σύγχρονες τεχνολογίες όπως η χρήση CAD-CAM για την κατασκευή διαβλεννογόνιων 
επιεμφυτευματικών στηριγμάτων και προσθετικών αποκαταστάσεων έχει συνεισφέρει στην βελτίωση 
παροχών οδοντιατρικής περίθαλψης σε περίπλοκα κλινικά περιστατικά.

 

ΑΑ81
Τίτλος: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΗ ΙΔΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

Ομιλητής: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗ

Συγγραφείς: ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ1, ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ2, ΚΑΜΠΟΣΙΩΡΑ ΦΩΦΗ3, ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΓΙΩΡΓΟΣ4

1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
3. ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Περίληψη

Εισαγωγή: Η τοποθέτηση μεταβατικών αποκαταστάσεων και η κατασκευή εξατομικευμένων διαβλεννο-
γόνιων στηριγμάτων (AtlantisTM) μπορούν αποτελεσματικά να διατηρήσουν, να τροποποιήσουν και να 
υποστηρίξουν τους μαλακούς ιστούς, να δημιουργήσουν ένα φυσικό προφίλ ανάδυσης ενώ παρέχουν τη 
δυνατότητα για υπερουλική τοποθέτηση των ορίων της αποκατάστασης με σκοπό την εύκολη αφαίρεση 
της κονίας. Ο σκοπός των δύο κλινικών περιστατικών που θα παρουσιαστούν είναι η αναδιαμόρφωση 
των μαλακών ιστών μέσω της μεταβατικής αποκατάστασης και του εξατομικευμένου διαβλεννογόνιου 
στηρίγματος (AtlantisTM).

Υλικά - Μέθοδος: Το πρώτο κλινικό περιστατικό αφορά γυναίκα 19 ετών με έλλειψη του αριστερού 
πλάγιου τομέα που χρειαζόταν προσθετική αποκατάσταση μετά από ορθοδοντική θεραπεία. Το σχέδιο 
θεραπείας περιελάμβανε την τοποθέτηση μονήρους εμφυτεύματος που τοποθετήθηκε με παρειακή κλίση 
λόγω ανατομικών περιορισμών. Κατασκευάστηκε μεταβατική αποκατάσταση και γίνανε τροποποιήσεις 
επί αυτής με σκοπό τη σωστή λειτουργική, αισθητική απόδοση και τη δημιουργία προφίλ ανάδυσης. Μετά 
από 6 μήνες, αντιγράφηκε η μεταβατική αποκατάσταση, σχεδιάστηκε εξατομικευμένο διαβλεννογόνιο 
στήριγμα (AtlantisTM) και αποκαταστάθηκε με ολοκεραμική στεφάνη. Το δεύτερο κλινικό περιστατικό 
αφορά γυναίκα 70 ετών που αποκαταστάθηκε με δύο εμφυτεύματα στην περιοχή του δεύτερου 
προγόμφιου και του πρώτου γομφίου δεξιά. Τα εμφυτεύματα τοποθετήθηκαν υποουλικά επηρεάζοντας το 
σωστό προφίλ ανάδυσης και την αφαίρεση της κονίας μετά τη συγκόλληση. Μεταβατικές αποκαταστάσεις 
κατασκευάστηκαν με σκοπό την αναδιαμόρφωση των μαλακών ιστών, σχεδιάστηκαν εξατομικευμένα 
διαβλεννογόνια στηρίγματα ζιρκονίας (AtlantisTM) και αποκαταστάθηκαν με ολοκεραμικές στεφάνες.

Αποτελέσματα - Συμπεράσματα: Τα εξατομικευμένα διαβλεννογόνια στηρίγματα δίνουν τη δυνατότητα 
σχεδιασμού σε σχέση με την ανατομία των μαλακών ιστών, τα γειτονικά δόντια και τη μορφολογία της 
νωδής περιοχής με αποτέλεσμα μεγαλύτερη ακρίβεια, σωστή λειτουργική απόδοση και βελτιωμένη 
αισθητική.
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ΑΑ82
Τίτλος: ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΩΝ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΣΕ 
ΜΙΑ ΚΟΧΛΙΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ομιλητής: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΥΦΑΝΤΗ

Συγγραφείς: ΥΦΑΝΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΜΠΟΣΙΩΡΑ ΦΩΦΗ, ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ 
ΑΣΠΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΑΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Περίληψη

Εισαγωγή: Ο οικονομικός παράγοντας αποτελεί στις μέρες μας έναν από τα μεγαλύτερα προβλήματα 
στην προσθετική αποκατάσταση εμφυτευμάτων. Τα περισσότερα προκατασκευασμένα διαβλεννογόνια 
στηρίγματα που χρησιμοποιούνται για κοχλιούμενες αποκαταστάσεις είναι από πολύτιμα κράματα. Έτσι 
πολλοί κλινικοί αποφεύγουν τέτοια σχεδίαση, παρόλο που η επισκεψιμότητα τους αποτελεί μεγάλο 
πλεονέκτημα.

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι να περιγράψει την κατασκευή κοχλιούμενων αποκαταστάσεων με 
χρήση διαβλεννογόνιων στηριγμάτων για συγκολλούμενες αποκαταστάσεις, μειώνοντας έτσι το κόστος 
κατασκευής.

Υλικά και Μέθοδος: Ο πυρήνας της αποκατάστασης, αποτελείται από ένα προκατασκευασμένο 
διαβλεννογόνιο στήριγμα τιτανίου. Τα διαβλεννογόνια στηρίγματα μπορούν να τροποποιηθούν αν 
χρειαστεί, όπως αντίστοιχα και σε μια συγκολλούμενη αποκατάσταση. Στον σκελετό της αποκατάστασης 
δημιουργείται μία οπή που επιτρέπει την πρόσβαση στην βίδα του στηρίγματος. Η εσωτερική επιφάνεια 
της στεφάνης και το διαβλεννογόνιο στήριγμα μπορούν να αμμοβοληθούν για αύξηση της συγκράτησης 
και συγκολλούνται με ειδική κονία, δημιουργώντας, έτσι, μια κοχλιούμενη αποκατάσταση με εξαρτήματα 
συγκολλούμενης.

Συζήτηση: Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις για επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις με έμφαση 
στην κλινική τους απόδοση. Θα συζητηθούν παράγοντες που επηρεάζουν την σχεδίαση, όπως η θέση της 
οπής, το ύψος και η γωνίωση των στηριγμάτων, το κόστος, και θα συγκριθούν μονήρεις και εκτεταμένες 
αποκαταστάσεις.

Συμπεράσματα: Η κλινική απόδοση τέτοιων αποκαταστάσεων δείχνει πολλά υποσχόμενη. Σε μελέτες 
που διήρκησαν 1 έως 3 έτη δεν παρατηρήθηκαν σημαντικά τεχνικά προβλήματα. Η συχνότερη επιπλοκή 
αφορούσε αποκοχλίωση του διαβλεννογονίου στηρίγματος και αντιμετωπιζόταν με την κοχλίωσή της 
σε μεγαλύτερη τελική ροπή κοχλίωσης. Συμπερασματικά, τέτοιου είδους σχεδίαση αποτελεί οικονομικά 
αποδεκτή και βιώσιμη εναλλακτική λύση.

 

ΑΑ83
Τίτλος: ΒΡΑΧΥ ΟΔΟΝΤΙΚΟ ΤΟΞΟ: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ομιλητής: ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΗ

Συγγραφείς: ΓΟΥΣΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ1, METEBENTZH ΦΑΝΗ2, ΜΠΕΗ ΜΑΡΙΑ2, ΣΑΛΙΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ2

1. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ
2. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ
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Περίληψη
Για πολλά χρόνια εθεωρείτο τόσο στην οδοντιατρική βιβλιογραφία όσο και στην οδοντιατρική εκπαίδευση 
ότι ένας πλήρης φραγμός είναι προαπαιτούμενο για ένα υγιές και λειτουργικό μασητικό σύστημα. Η σύγχρονη 
βιβλιογραφία με τα αποτελέσματά της κατάφερε να ανατρέψει αυτό που επικρατούσε ως θέσφατο και να 
συμπεριλάβει το βραχύ οδοντικό τόξο στις θεραπευτικές λύσεις για μερικά νωδούς ασθενείς. Σκοπός της 
εργασίας αυτής είναι μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας να επιβεβαιωθεί η επιλογή του Β.Ο.Τ. ως 
θεραπεία εκλογής σε επιλεγμένες περιπτώσεις. Οι γομφίοι είναι τα δόντια που συνήθως χάνονται πρώτα 
λόγω περιοδοντικής νόσου, τερηδόνας ή ιατρογενών παραγόντων με αποτέλεσμα οι κλινικοί να έρχονται 
αντιμέτωποι με δύο θεραπευτικές λύσεις: την αποκατάστασή τους με κινητά μέσα ή εμφυτεύματα ή το 
Β.Ο.Τ. Η διατήρηση τουλάχιστον είκοσι οδοντικών μονάδων, δηλαδή των προσθίων δοντιών έως και τους 
προγομφίους περιγράφει τον ελάχιστο αριθμό δοντιών για μια λειτουργική σύγκλειση το οποίο ορίζεται 
ως Β.Ο.Τ. Ωστόσο, προϋπόθεση για την επίτευξη επαρκούς προσαρμοστικής ικανότητας είναι η παρουσία 
τεσσάρων συγκλεισιακών μονάδων. Αξίζει να σημειωθεί ότι δύο ανταγωνιστές προγόμφιοι αποτελούν μία 
συγκλεισιακή μονάδα, ενώ αντίστοιχοι γομφίοι δύο. Το Β.Ο.Τ. προσφέρει μία εναλλακτική λύση θεραπείας 
για την οποία απαιτείται μικρότερος χρόνος εργασίας, μικρότερη ταλαιπωρία ασθενούς καθώς επίσης 
και μικρότερο κόστος. Συμπερασματικά το Β.Ο.Τ θεωρείται μία αποδεκτή θεραπευτική προσέγγιση από 
μία σημαντική πλειονότητα κλινικών και κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος λόγω της ικανοποιητικής 
λειτουργικότητας που παρέχει αλλά και των παγκόσμιων οικονομικών συγκυριών.

ΑΑ84
Τίτλος: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΖΙΡΚΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΠΥΡΙΤΙΚΟΥ ΛΙΘΙΟΥ ΣΤΙΣ ΑΚΙΝΗΤΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΕΙΣ

Ομιλητής: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΣΑΛΙΑ

Συγγραφείς: ΓΟΥΣΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ1, METEBENTZH ΦΑΝΗ2, ΜΠΕΗ ΜΑΡΙΑ2, ΣΑΛΙΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ2

1. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ
2. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

Περίληψη
Τα ολοκεραμικά συστήματα κερδίζουν διαρκώς έδαφος στο χώρο της σύγχρονης Οδοντιατρικής λόγω 
των συνεχώς βελτιωμένων ιδιοτήτων που παρουσιάζουν. Η εξέλιξη αυτή παρέχει τη δυνατότητα ευρείας 
εφαρμογής τους τόσο στη συμβατική όσο και στην επιεμφυτευματική προσθετική. Σκοπός της εργασίας 
αυτής είναι η παρουσίαση και σύγκριση των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων της ζιρκονίας και του 
διπυριτικού λιθίου (E-max) καθώς και των κλινικών εφαρμογών τους μέσα από κλινικά περιστατικά. Τα 
ολοκεραμικά συστήματα που θα συγκριθούν βάσει του τρόπου κατασκευής τους ανήκουν σε αυτά που 
κατασκευάζονται με το σύστημα CAD-CAM (ζιρκονία) και στα θερμοσυμπιεζόμενα (E-max). Η ζιρκονία 
είναι ένα κεραμικό υλικό με εντυπωσιακές μηχανικές ιδιότητες τιμές των οποίων είναι οι υψηλότερες 
που έχουν αναφερθεί σε οδοντιατρικό κεραμικό σύστημα. Βρίσκει εφαρμογή στην κατασκευή όψεων, 
ενδορριζικών αξόνων, σκελετών για ακίνητες προσθετικές αποκαταστάσεις, κατασκευή διαβλεννογόνιων 
επιεμφυτευματικών στηριγμάτων ακόμα και εμφυτευμάτων. Το διπυριτικό λίθιο παρουσιάζει λεπτή 
κρυσταλλική δομή που προσφέρει εξαιρετική αντοχή και μακροβιότητα καθώς και προεξέχουσες 
οπτικές ιδιότητες. Βρίσκει εφαρμογή σε ακίνητες συμβατικές ή επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις, 
ένθετα, επένθετα, όψεις και επιεμφυτευματικά διαβλεννογόνια στηρίγματα. Μέσα από την εργασία 
αυτή θα αναλυθούν διεξοδικά με την βοήθεια κλινικών περιστατικών και ερευνητικών δεδομένων τα 
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πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των δυο αυτών υλικών. Συμπερασματικά, η επιλογή του κατάλληλου 
ολοκεραμικού συστήματος καθορίζεται από την οριακή προσαρμογή, την κλινική επιβίωση, την αντοχή και 
την χρωματική απόδοση που επιδιώκεται σε κάθε περιστατικό.

 

ΑΑ85
Τίτλος: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΝΩΔΟΤΗΤΑ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡ-
ΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ομιλητής: ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΑΝΑΗ ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Συγγραφείς: ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΑΝΑΗ ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ1, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΚΑΤΖΑΚΟΣ2, ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ3, 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ4, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗ1

1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
3. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
4. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Περίληψη

Εισαγωγή: Τα έγκλειστα δόντια και οι οδοντογενείς όγκοι εμφανίζονται συχνά σε μεγάλο αριθμό 
ασθενών. Παρότι σε πολλές περιπτώσεις τέτοιες βλάβες παραμένουν ασυμπτωματικές, είναι δυνατό να 
προκαλέσουν δυσκολίες στην προσθετική αποκατάσταση. Τα οδοντώματα αποτελούν τους πιο συχνούς 
τύπους οδοντογενών όγκων και η χειρουργική τους αφαίρεση μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική οστική 
απώλεια και σε παρατεταμένη περίοδο επούλωσης.

Σκοπός: Με την εργασία αυτή, θα παρουσιαστεί μέσα από ένα κλινικό περιστατικό, η σταδιακή, συνολική 
προσέγγιση ενός ασθενούς με μερική νωδότητα, δύο οδοντώματα στην άνω γνάθο και έγκλειστο 
προγόμφιο στην κάτω γνάθο.

Μέθοδοι - Υλικά: Ασθενής προσήλθε στην Μεταπτυχιακή κλινική της Προσθετικής Πανεπιστημίου Αθηνών 
αναφέροντας κακή εφαρμογή της υπάρχουσας ολικής οδοντοστοιχίας άνω γνάθου και πόνο στη δεξιά 
άνω οπίσθια περιοχή. Η ακτινογραφική εξέταση έδειξε ακτινοσκιερούς σχηματισμούς αμφοτερόπλευρα 
στην άνω γνάθο και έγκλειστο προγόμφιο στην κάτω γνάθο δεξιά. Το πρώτο στάδιο της θεραπείας 
περιελάμβανε ολικές οδοντοστοιχίες σε άνω και κάτω γνάθο. Αφαιρέθηκαν οι βλάβες της άνω γνάθου, 
οι οποίες χαρακτηρίστηκαν στην έκθεση της βιοψίας ως σύνθετα οδοντώματα. Ο έγκλειστος προγόμφιος 
της κάτω γνάθου αφαιρέθηκε, ώστε η γνάθος να αποκατασταθεί με ακίνητη επιεμφυτευματική πρόσθεση. 
Ως τελική αποκατάσταση της άνω γνάθου παρέμεινε η ολική οδοντοστοιχία, μετά από αναπροσαρμογή της 
βάσης.

Αποτελέσματα: Η επανεξέταση του ασθενούς έδειξε σταθερότητα στη σύγκλειση, άνεση στη μασητική 
λειτουργία και ικανοποιητικό αισθητικό αποτέλεσμα.

Συμπεράσματα: Τα έγκλειστα δόντια και οι οδοντογενείς όγκοι εμφανίζονται συχνά στον πληθυσμό. Είναι 
κρίσιμο για τον κλινικό να καθορίσει τις απαραίτητες προπροσθετικές διεργασίες και τους απαραίτητους 
χρόνους στους οποίους θα πραγματοποιηθούν. Η συνεργασία των κλινικών είναι καθοριστική για το 
επιθυμητό αποτέλεσμα.
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ΑΑ86
Τίτλος: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΥΟ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΗΣ ΖΙΡΚΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ IN-VITRO 
ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ ΓΗΡΑΝΣΗ

Ομιλητής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ

Συγγραφείς: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ1, ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΤΑΡΙΑ1, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ2, ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΑΠΑ-
ΔΟΠΟΥΛΟΥ2, ΕΛΕΑΝΑ ΚΟΝΤΟΝΑΣΑΚΗ3

1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2. ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3. ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Περίληψη

Εισαγωγή: Οι ολοκεραμικές αποκαταστάσεις ζιρκονίας με αισθητικό υλικό επικάλυψης παρουσιάζουν 
σημαντικά ποσοστά θρυμματισμού (chipping) και αποφλοίωσης (delamination). Για το λόγο αυτό τα 
τελευταία χρόνια οι αποκαταστάσεις ολικού σχήματος μονολιθικής ζιρκονίας αποτελούν μια ενδιαφέρουσα 
εναλλακτική λύση. Ωστόσο, υπάρχουν ελάχιστα δεδομένα σχετικά με την αντίστασή τους στην αποδόμηση 
σε χαμηλή θερμοκρασία σε συνθήκες υγρασίας και πίεσης.

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η συγκριτική μελέτη των επιφανειακών αλλαγών δύο 
κεραμικών μονολιθικής ζιρκονίας πριν και μετά από in-vitro επιταχυνόμενη γήρανση.

Μέθοδος - Υλικά: Δοκίμια σε μορφή ορθογωνίου πλακιδίου (2x10x10mm) κατασκευάστηκαν από δύο 
κεραμικά μονολιθικής ζιρκονίας (ομάδα Α: BruxZir® Solid Zirconia, USA και ομάδα Β: Zircon Biostar, SILAD-
ENT Dr Böhme & Schöps GmbH, Germany) με την τεχνολογία CAD/CAM, πυροσυσσωματώθηκαν σε υψηλή 
θερμοκρασία και λειάνθηκαν. Ο χαρακτηρισμός των υλικών πριν και μετά την in-vitro επιταχυνόμενη 
γήρανση (122oC, πίεση 2bars, για 10 ώρες) πραγματοποιήθηκε με φασματοσκοπία υπερύθρου (FTIR), 
περιθλασιμετρία ακτίνων Χ (XRD) και ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM).

Αποτελέσματα: Τόσο τα φάσματα FTIR όσος και τα περιθλασιογράμματα XRD αποκάλυψαν μια σημαντική 
μετατροπή από την τετραγωνική στη μονοκλινή φάση της ζιρκονίας, στην επιφάνεια των δειγμάτων 
της ομάδας Α, και η ηλεκτρονική μικροσκοπία κατέδειξε σημαντική αλλοίωση της επιφανειακής τους 
μορφολογίας. Μικρές μεταβολές παρατηρήθηκαν στην επιφάνεια των δειγμάτων της ομάδας Β.

Συμπεράσματα: Η αντίσταση στην αποδόμηση των κεραμικών μονολιθικής ζιρκονίας μπορεί να μετα-
βάλλεται συναρτήσει της μικροδομής τους, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την κλινική 
απόδοση των υλικών κατά τη διάρκεια της γήρανσης στη στοματική κοιλότητα, με αποτέλεσμα την 
αυξημένη πιθανότητα αποτυχίας.

 

ΑΑ87
Τίτλος: ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΑΛΑΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΖΩΝΗ

Ομιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Συγγραφείς: ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΑΡΑ-
ΦΙΑΝΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ, ΖΩΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ

Περίληψη

Εισαγωγή: Η επιτυχία μιας προσθετικής αποκατάστασης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αισθητική 



154 36ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

αρμονία μεταξύ των δοντιών, των περιοδοντικών ιστών και του προσώπου. Προβλήματα που αφορούν 
τους μαλακούς ιστούς απαιτούν ένα σύνθετο σχέδιο θεραπείας που εμπλέκει επεμβάσεις στους μαλακούς 
ιστούς και συχνές μεταβολές στο σχήμα των μεταβατικών αποκαταστάσεων. Σκοπός της παρούσας 
εργασίας είναι η ανάδειξη τρόπων προσθετικά καθοδηγούμενης διαμόρφωσης των μαλακών ιστών στην 
αισθητική ζώνη.

Υλικά και Μέθοδος: Πραγματοποιείται παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων προσθετικά καθοδηγούμενης 
διαμόρφωσης των μαλακών ιστών στην αισθητική ζώνη. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην προεγχειρητική 
διάγνωση και στη χρήση των μεταβατικών αποκαταστάσεων για την πρόβλεψη και τη σταθεροποίηση του 
αποτελέσματος.

Αποτελέσματα: Σημαντικό βήμα στον θεραπευτικό σχεδιασμό απαιτεί η λήψη όλων των διαγνωστικών 
στοιχείων και η αισθητική ανάλυση του χαμόγελου που θα οδηγήσουν στην δημιουργία του διαγνωστικού 
κερώματος που ενσωματώνει όλες τις επιθυμητές αλλαγές. Με το πρόπλασμα ρητίνης και τις μεταβατικές 
αποκατάστασεις το διαγνωστικό κέρωμα μεταφέρεται ενδοστοματικά και δίνεται η δυνατότητα οπτικο-
ποίησης του τελικού αποτελέσματος. Επίσης, κατά τη διάρκεια της επούλωσης των μαλακών ιστών 
μετά από επεμβάσεις ή εξαγωγές, οι μεταβατικές αποκαταστάσεις καθοδηγούν και διαμορφώνουν την 
αρχιτεκτονική των μαλακών ιστών. Τέλος, θεωρείται πιο προβλέψιμη η τελική προσθετική αποκατάσταση 
να τοποθετείται τουλάχιστον 6 μήνες μετά τις επεμβάσεις στους μαλακούς ιστούς, στην οποία μεταφέρονται 
όλα τα χαρακτηριστικά των μεταβατικών αποκαταστάσεων. 

Συμπεράσματα: Το όχημα προς την επιτυχή αποκατάσταση της αισθητικής της πρόσθιας περιοχής 
αποτελεί η τοποθέτηση των μεταβατικών αποκαταστάσεων οι οποίες αποτελούν το μέσο επικοινωνίας με 
το εργαστήριο και τον χειρουργό ενώ παράλληλα καθοδηγούν την επούλωση των μαλακών ιστών.

 

ΑΑ88
Τίτλος: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΩ ΜΕΙΖΟΝΑ ΣΥΝΔΕΤΗΡΑ

Ομιλητής: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΤΥΛΙΑΡΑ

Συγγραφείς: ΣΤΥΛΙΑΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ1, ΠΟΥΛΕΤΙΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ1, ΚΩΤΣΙΟΜΥΤΗ ΕΛΕΝΗ2

1. ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ
2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Περίληψη
Ο μείζονας συνδετήρας, δηλαδή το μέρος του μεταλλικού σκελετού που συνδέει τα στοιχεία της στα 
δύο ημιμόρια, στην άνω γνάθο κατασκευάζεται ώστε να εφαρμόζει πιστά στην υπερώα, διασχίζοντας τη 
μέση γραμμή, και σχεδιάζεται με ποικίλη έκταση και σχήμα. Η φιλοσοφία του σχεδιασμού του είναι να 
διαθέτει την απαιτούμενη ακαμψία, ώστε να εξασφαλίζει ευνοϊκή κατανομή των λειτουργικών δυνάμεων, 
αλλά και τη μικρότερη δυνατή έκταση, ώστε να προάγει την υγιεινή και την άνεση. Επομένως η έκταση 
και το σχήμα του θα αποτελεί τη βέλτιστη τομή ανάμεσα σε αυτούς τους δύο σχεδιαστικούς στόχους. 
Γενικά, περισσότερο εκτεταμένος μείζονας συνδετήρας ενδείκνυται όσο μειώνεται ο αριθμός των 
δοντιών στηριγμάτων, ελαττώνεται η περιοδοντική στους στήριξη, μειώνεται ο όγκος της υπολειμματικής 
φατνιακής ακρολοφίας και αυξάνεται ο αριθμός των ανταγωνιστών φυσικών δοντιών. Επιπλέον κριτήρια 
σχεδίασης αποτελούν η διαφύλαξη της υγείας του περιοδοντίου, η ανατομική μορφολογία της υπερώας 
και η άνεση του ασθενή. Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, περιορισμένης έκτασης συνδετήρες, όπως η 
υπερώια δοκός και, συνηθέστερα, η υπερώια ζώνη, επιλέγονται σε μικρής έκτασης νωδότητες, ιδιαίτερα 



155ΜΕΓΑΡΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

όταν υπάρχουν οπίσθια δόντια στηρίγματα, ενώ η πιο εκτεταμένη υπερώια πλάκα τοποθετείται μόνο 
σε μεγάλες νωδότητες, ιδιαίτερα όταν υπάρχει ελεύθερο άκρο. Ο πεταλοειδής συνδετήρας αποτελεί τη 
σχεδιαστική λύση όταν λείπουν εκτός από οπίσθια και πρόσθια δόντια, καθώς και όταν υπάρχει υπερώιο 
όγκωμα. Τέλος, η διπλή υπερώια δοκός αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις ελκυστική εναλλακτική λύση, 
καθώς λόγω του σχήματός της συνδυάζει ενισχυμένη ακαμψία με περιορισμένη κάλυψη της υπερώας.

 

ΑΑ89
Τίτλος: ΤΟ ΘΗΛΩΜΑ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ. ΚΛΙΝΙΚΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 26 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Ομιλητής: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΓΛΑΪΑ ΛΙΛΕ

Συγγραφείς: ΛΙΛΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΓΛΑΪΑ1, ΚΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ2

1. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 
2. ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Περίληψη
Το θήλωμα αποτελεί το συνηθέστερο καλοήθη όγκο του επιθηλιακού ιστού στο στόμα. Ταξινομείται 
στις καλοήθεις θηλωματώδεις βλάβες του καλυπτικού επιθηλίου (μαζί με το οξυτενές κονδύλωμα, τις 
μυρμηγκίες, την εστιακή επιθηλιακή υπερπλασία και τη μολυσματική τέρμινθο). Συνήθως εμφανίζεται 
σαν ασυμπτωματικό, μισχωτό ογκίδιο υπόλευκου ή φυσιολογικού χρώματος με ανώμαλη επιφάνεια 
μεγέθους μικρότερου του 1cm. Εντοπίζεται συνήθως στη γλώσσα, τα χείλη και την υπερώα. Η προέλευση 
του δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως. Θεωρείται από πολλούς σαν ιογενής βλάβη διότι σε ένα ποσοστό 
80% ανιχνεύονται στελέχη του ιού HPV 6 και 11. Θεραπεία εκλογής είναι η χειρουργική εξαίρεση της 
βλάβης και η ιστολογική της εξέταση. Το ποσοστό υποτροπής είναι πολύ μικρό. Σκοπός της εργασίας είναι 
η μελέτη των κλινικών χαρακτήρων 26 θηλωμάτων που αντιμετωπίστηκαν στο Στοματολογικό Ιατρείο 
του Γ.Ν. Λάρισας την τελευταία 10ετία. Από τους φακέλους των ασθενών καταγράφηκαν το φύλο, η 
ηλικία, η εντόπιση, το μέγεθος των βλαβών και η πιθανή κλινική διάγνωση. Από τους 26 ασθενείς 13 ήταν 
άνδρες και 13 γυναίκες. Η ηλικία τους κυμαίνονταν από 10 έως 75 έτη (Μ.Ο. 47,1 έτη). Το μέγεθος των 
βλαβών κυμαίνονταν από 3 ως 12 χιλιοστά (Μ.Ο. 6 χιλιοστά). Από το σύνολο των βλαβών 7 εντοπίζονταν 
στη γλώσσα, 7 στα ούλα, 5 στην υπερώα, 4 στο κάτω χείλος, 2 στο έδαφος του στόματος και ένα στην 
παρειά. Τα παραπάνω ευρήματα συμφωνούν γενικά με την βιβλιογραφία. Συμπερασματικά το θήλωμα 
είναι συνήθης καλοήθης βλάβη της στοματικής κοιλότητας, πρέπει να αφαιρείται, όμως, χειρουργικά και 
πάντα να γίνεται ιστολογική εξέταση.

 

ΑΑ90
Τίτλος: ΛΕΜΦΑΓΓΕΙΩΜΑ ΥΠΕΡΩΑΣ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΡΥΘΡΗΣ ΚΗΛΙΔΑΣ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΣΥΝΗ-
ΘΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ομιλητής: ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΕΝΟΥ

Συγγραφείς: ΠΑΥΛΟΥ Α.Μ., ΒΕΝΟΥ Θ.Μ., ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ε., ΜΑΤΖΙΑΡΗ Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Δ.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Περίληψη

Εισαγωγή: Τα λεμφαγγειώματα αποτελούν αμαρτώματα (αναπτυξιακές ανωμαλίες) των λεμφαγγείων. 
Εμφανίζονται συνηθέστερα στην γλώσσα, (ιδιαίτερα στα δυο πρόσθια τριτημόρια της) ενώ ακολουθούν 
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σε συχνότητα οι παρειές, τα χείλη και η υπερώα. Κλινικά παρατηρούνται ως υπερπλασίες με επιφάνεια 
μικροθηλωματώδη ή με πολλαπλές μικρές φυσαλίδες ενώ τα εν τω βάθει λεμφαγγειώματα ως διογκώσεις 
καλυπτόμενες από φυσιολογικό βλεννογόνο. Η πλειοψηφία των περιπτώσεων εμφανίζεται στα δυο πρώτα 
χρόνια της ζωής.

Υλικά - Μεθοδολογία: Γυναίκα ασθενής 72 ετών παραπέμφθηκε στην Κλινική της Στοματολογίας της 
Οδοντιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. για διερεύνηση βλάβης στη σκληρή υπερώα. Κατά την κλινική εξέταση 
διαπιστώθηκε η παρουσία ερυθρής κηλίδας στον βλεννογόνο του αριστερού ημιμορίου της σκληρής 
υπερώας αντίστοιχα προς το όριο σκληρής-μαλακής υπερώας. Πραγματοποιήθηκε ολική αφαίρεση της 
βλάβης και ιστολογική εξέταση.

Αποτελέσματα: Κατά την ιστολογική εξέταση του δείγματος παρατηρήθηκαν λίγα μέσου μεγέθους 
λεπτοτοιχωματικά διατεταμένα αγγεία αντίστοιχα προς το επιπολής χόριο, που δεν περιείχαν 
ερυθροκύτταρα, ενώ ένα περιείχε μικρή ποσότητα άμορφου αραιοχρωματικού υλικού. Σύμφωνα με τα 
ευρήματα της ιστολογικής εξέτασης τέθηκε η τελική διάγνωση σηραγγώδους λεμφαγγειώματος με πιθανό 
επιφανειακό τραυματισμό. 

Συμπεράσματα: Τα σηραγγώδη λεμφαγγειώματα μπορούν να εμφανίζουν ποικιλία ως προς την κλινική 
εικόνα τους καθώς και να εμφανίζονται ακόμη και σε μεγάλες ηλικίες οδηγώντας πολλές φορές σε 
διαφοροδιαγνωστικά προβλήματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις η ιστολογική εξέταση συμβάλει καθοριστικά 
στη διάγνωση.

 

ΑΑ91
Τίτλος: ΑΔΕΝΟΚΥΣΤΙΚΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΜΙΚΡΩΝ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΝ 
ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΩΑ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Ομιλητής: ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ

Συγγραφείς: ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΛΕΤΣΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α.Π.Θ.

Περίληψη

Εισαγωγή: Το αδενοκυστικό καρκίνωμα είναι ένα κακόηθες νεόπλασμα των κυττάρων των πόρων και των 
μυοεπιθηλιακών κυττάρων. Αποτελεί το 10% του συνόλου των νεοπλασμάτων των σιαλογόνων αδένων 
και το 30% των νεοπλασμάτων των μικρών σιαλογόνων αδένων. 

Παρουσίαση Περιπτώσεων: Παρουσιάζονται το ιστορικό, η κλινική και ιστολογική εικόνα καθώς και η 
διαγνωστική διαδικασία, δύο περιπτώσεων ασυμπτωματικών αδενοκυστικών καρκινωμάτων με σπάνιες 
εστίες εντόπισης. Η πρώτη αφορά γυναίκα ετών 38, εντόπιση το έδαφος του στόματος με εμφάνιση της 
αλλοίωσης προ διετίας, και η δεύτερη αφορά γυναίκα ετών 40 με εντόπιση το βλεννογόνο του κάτω 
χείλους.

Συμπεράσματα: Το αδενοκυστικό καρκίνωμα εμφανίζεται συχνότερα στην υπερώα και ακολουθούν η 
γλώσσα και οι παρειές, σε αντίθεση με τις εντοπίσεις των περιστατικών που παρουσιάστηκαν. Η κλινική 
του εικόνα είναι συνήθως συμπαγής όγκος στην επιφάνεια του οποίου μπορεί να εμφανιστεί έλκωση, στις 
περισσότερες περιπτώσεις ασυμπτωματικός, με αργή ανάπτυξη και τάση για διήθηση του νευρικού ιστού, 
οπότε είναι δυνατό να εκδηλώσει πόνο. Η πρόγνωση είναι κακή και εξαρτάται από το στάδιο της νόσου, 
την εντόπιση του όγκου και την ύπαρξη διηθήσεων. Η πενταετής επιβίωση ανέρχεται στο 95% με μείωση 
στα 10 και 15 χρόνια. Οι μεταστάσεις είναι συχνές και αυξάνονται με το χρονικό διάστημα. Συνεπώς η 
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εμφάνιση ασυμπτωματικών διογκώσεων που παραμένουν επί μακρό χρονικό διάστημα στη στοματική 
κοιλότητα εκτός του απεικονιστικού ελέγχου, για τον αποκλεισμό κακοήθων νεοπλασμάτων απαιτείται η 
διενέργεια βιοψίας και ιστολογικής εξέτασης.

 

ΑΑ92
Τίτλος: ΑΙΜΑΓΓΕΙΟΠΕΡΙΚΥΤΩΜΑ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΜΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟ 
ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

Ομιλητής: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ

Συγγραφείς: ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ-ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Α.Π.Θ.

Περίληψη

Εισαγωγή: Το αιμαγγειοπερικύτωμα αποτελεί νεόπλασμα που προέρχεται από τα περικύτταρα του 
τοιχώματος των αγγείων. Παρουσιάζει βιολογική συμπεριφορά καλοήθους ή και κακοήθους νεο-
πλάσματος ανάλογα με τα ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά. Συνήθως αναπτύσσεται στα άκρα, στην 
οπισθοπεριτοναική κοιλότητα και σε ποσοστό 16-25% στην τραχηλοπροσωπική χώρα. Προσβάλλει εξίσου 
συχνά τα δυο φύλα κάθε ηλικίας αλλά σπάνια πριν τη 2η και μετά την 7η δεκαετία. Στο βλεννογόνο του 
στόματος εντοπίζεται συχνότερα στην παρειά, τη γλώσσα και την υπερώα.

Σκοπός: Παρουσίαση μιας περίπτωσης αιμαγγειοπερικυτώματος με προσβολή του στοματικού βλεν-
νογόνου.

Υλικό/Μέθοδος: Γυναίκα ηλικίας 17 ετών προσήλθε στην κλινική Στοματολογίας του Α.Π.Θ. Η ασθενής 
ήταν ελεύθερη ιστορικού και παρουσίασε ενδοστοματικά σαφώς περιγεγραμμένο ασυμπτωματικό όγκο 
στα γλωσσικά και παρειακά ούλα της κάτω γνάθου, εκτεινόμενο από την περιοχή του 46 έως τους τομείς 
του σύστοιχου ημιμορίου. Η διόγκωση παρουσίασε χροιά φυσιολογική, κατά τόπους ερυθρή και σύσταση 
υπόσκληρη.

Αποτελέσματα: Μετά από βιοψία της βλάβης διαπιστώθηκε αιμαγγειοπερικύτωμα. Η ιστολογική εικόνα 
αποκάλυψε παρουσία πολυάριθμων αγγειακών χώρων που προσομοιάζουν με σχήμα “κέρατος ελαφιού”, 
οι οποίοι επενδύονται από ενδοθηλιακά κύτταρα και περιβάλλονται από συνωστιζόμενα περικύτταρα με 
ατρακτοειδές και ωοειδές σχήμα, δυσδιάκριτα κυτταροπλασματικά όρια και υποστρόγγυλους πυρήνες. 
Δεν παρατηρήθηκαν νεκρώσεις και αιμορραγικές εστίες. Η βλάβη αντιμετωπίσθηκε με ευρεία χειρουργική 
εξαίρεση και δεν αναφέρθηκε υποτροπή της βλάβης.

Συμπεράσματα: Το αιμαγγειοπερικύτωμα αποτελεί ασύνηθες νεόπλασμα του αγγειακού ιστού και θα 
πρέπει να διερευνάται η περίπτωση του κακοήθους τύπου που χαρακτηρίζεται από τον αυξημένο αριθμό 
μιτώσεων (>4/ανά οπτικό πεδίο) και την παρουσία αιμορραγικών εστιών και νεκρώσεων. Στην περίπτωση 
αυτή συνιστάται ριζική χειρουργική εξαίρεση που συνοδεύεται από ακτινοβολία ή χημειοθεραπεία.


