ΕΥΕΣΕ ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΤ ΣΟ ΠΡΩΙ ;
Παιιά άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ ηξηάληα εηώλ μππλάλε κε πνλνθεθάινπο ην πξστ θαη δελ
κπνξνύλ λα θαηαιάβνπλ ηη θηαίεη. Μπνξεί λα λνηώζνπλ επίζεο κνύδηαζκα ή πόλν ζηνπο
κύο ηεο πεξηνρήο ηνπ ζηόκαηνο .Με ηνλ ζύγρξνλν αγρώδε ηξόπν δσήο πνιιά άηνκα δελ
κπνξνύλ λα ραιαξώζνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λύρηαο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ύπλνπ
ζθίγγνπλ ηα δόληηα. Απηό καθξνπξόζεζκα επηθέξεη ιεηηνπξγηθέο αλσκαιίεο πνπ ζε αξθεηά
άηνκα ην κόλν ζύκπησκα είλαη ε απνηξηβή(θάγσκα) ησλ δνληηώλ αιιά ζηα πεξηζζόηεξα
είλαη πξσίλόο πνλνθέθαινο . Αο πξνζπαζήζνπκε λα εμεγήζνπκε πσο γίλεηαη απηό.
Ο επθνιόηεξνο ηξόπνο γηα λα ην θαηαιάβνπκε είλαη λα θαληαζηνύκε ηνλ ηξόπν κε ηνλ
νπνίν θιείλεη ην ζηόκα καο θαη ζπλαξκόδνπλ ηα δόληηα ηεο άλσ θαη θάησ γλάζνπ κεηαμύ
ηνπο. Είλαη κηα ζύλζεηε θίλεζε ζηελ νπνία κεηέρνπλ όια ηα ζηνηρεία ηνπ
ζηομαηογναθικού ζσζηήμαηος (νη γνάθοι κε ηα δόνηια, νη μσς πνπ θαζνδεγνύλ θη
ειέγρνπλ ηηο γλάζνπο θαη ε κροηαθογναθική άρθρωζη), αιιειεπηδξώληαο κεηαμύ ηνπο.
Τπάξρεη δειαδή
ζσνηονιζμένη
ιεηηνπξγία όισλ ησλ
κειώλ ηνπ
ηνκαηνγλαζηθνύ
πζηήκαηνο, θάησ
από αλακθηζβήηεηεο
ζρέζεηο θαη
αιιειεπηδξάζεηο ηνπ
θαζελόο επί ησλ
άιισλ. Πξαθηηθά
απηό ζεκαίλεη όηη
δπζιεηηνπξγία ή
κεηαβνιή θάπνηνπ
από απηά ηα ζηνηρεία
απηόκαηα επεξεάδεη
θη όια ηα ππόινηπα
θαζώο θαη ηε
ιεηηνπξγία ηνπ
ζπλόινπ.
Θα επηκείλσ αθόκα
ζην μεθαζάξηζκα ηεο
ζύγθιεηζεο, κηα θαη
πξόθεηηαη γηα
ζεκειηώδνπο
ζεκαζίαο έλλνηα.
Θπκεζείηε ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ θάλαηε θάπνην ζθξάγηζκα: ζε θάπνην ζεκείν ζην ηέινο
ηεο δηαδηθαζίαο ν νδνληίαηξνο ζαο, ζαο δήηεζε λα θιείζεηε ην ζηόκα ζαο θαη λα ηνπ πείηε αλ
"βξίζθεη" ην ζθξάγηζκα κε ηα ππόινηπα δόληηα. Ιζσο δελ θαηαιάβαηε ηη ζεκαίλεη "βξίζθεη",
νπόηε ζαο εμήγεζε όηη ζέιεη λα ηνπ πείηε αλ έρεηε ηελ αίζζεζε όηη μαθληθά αηζζάλεζηε όηη
ην δόληη κε ην ζθξάγηζκα έρεη "ςειώζεη" ή όηη κνηάδεη ζαλ λα ππάξρεη θάηη (έλα
κηθξνζθνπηθό πεηξαδάθη γηα παξάδεηγκα) ζην ζεκείν εθείλν, πνπ δελ αθήλεη ηα ππόινηπα
δόληηα λα θιείζνπλ θαιά. Πηζηεύσ όηη όινη έρεηε ηελ εκπεηξία, νπόηε είλαη εύθνιν λα
θαηαιάβεηε ηη ελλνώ.
Απηό πνπ ζπκβαίλεη εθείλε ηελ ώξα είλαη όηη ν νδνληίαηξνο ζαο γλσξίδεη πσο κε ην
ζθξάγηζκα (ή θάπνηα θαηλνύξηα γέθπξα) έρεη δεκηνπξγεζεί κηα λέα θαηάζηαζε ζην ζηόκα, ε
νπνία πηζαλόηαηα έρεη κεηαβάιεη ηελ ζύγθιεηζε θαη πξνζπαζεί λα ηελ επαλαθέξεη ζε κηα
αξκνληθή θαηάζηαζε. Αλ ην λέν ζθξάγηζκα είλαη όλησο "ςειόηεξν" απ' νηη ήηαλ ην
πξνεγνύκελν (ή ην αηξόρηζην δόληη), ηόηε ζα αθαηξέζεη πιηθό κέρξη λα λνηώζεηε όηη ην
ζηόκα ζαο θιείλεη αλεκπόδηζηα μαλά.
Η ηθαλόηεηα ηνπ αλζξώπνπ λα λνηώζεη ηέηνηεο παξεκβνιέο ζηελ ζύγθιεηζε θηάλεη ηα 10
κm, δειαδή 10 ρηιηνζηά ηνπ ρηιηνζηνύ! Απεηξνειάρηζην κέγεζνο, πνπ αλ δελ δηνξζσζεί
σζηόζν, αλαηξέπεη όιε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζηνκαηνγλαζηθνύ ζπζηήκαηνο. Αλ ε παξεκβνιή
παξακείλεη εζείο ζα λνηώζεηε ενότληζη ζην ζεκείν εθείλν, πνπ ζηγά-ζηγά ζα
αληηθαηαζηαζεί από πόνο. Σν επόκελν ζηάδην είλαη ε θλεγμονή ηοσ πολθού ηνπ δνληηνύ
απηνύ θαη ε νέκρωζη ηνπ. Σαπηόρξνλα ην λεπξνκπηθό ζύζηεκα ζα πξνζπαζήζεη λα
πξνζαξκνζηεί ζηελ λέα θαηάζηαζε θαη λα βξεί ηξόπν λα θάλεη ην ζηόκα ζαο λα θιείλε,η
ώζηε λα κπνξείηε λα καζήζεηε, λα θαηαπηείηε ηελ ηξνθή θαη λα κηιήζεηε. Γηα λα ην πεηύρεη
απηό ζα νδεγήζεη ηελ θάησ γλάζν ζε κηα λέα αθύζικη ζέζε, ην νπνίν ζεκαίλεη λέα

θαηάζηαζε θαη γηα ηηο αξζξώζεηο ηεο γλάζνπ, λέεο ζρέζεηο ησλ δνληηώλ θαη λέα θνξηία γηα
ηνπο καζεηήξηνπο κύεο.
Ξαθληθά κηα αζήκαληε παξεκβνιή άιιαμε ηε ζύγθιεηζε ζαο θαη θαηάθεξε λα απνζπληνλίζεη
όιν ην ζηνκαηνγλαζηθό ζαο ζύζηεκα. Εζείο μππλάηε κε έλα "θαηλνύξην" ζηόκα θαη πνιιά,
θαηλνύξηα πξνβιήκαηα. Πόλνη ζηηο αξζξώζεηο, πηάζηκν ζηνπο καζεηήξηνπο κύεο,
αλεμήγεηνπο πνλνθεθάινπο, πόλνη ζε θάπνην ή θάπνηα δόληηα, θζνξέο ζηηο
θξνηαθνγλαζηθέο αξζξώζεηο θαη ζε δόληηα, ίζσο αθόκα λέθξσζε θάπνηνπ δνληηνύ ή ζπάζηκν
ηνπ. Φαληαζηείηε άλ απηό κπνξεί λα γίλεη κε έλα ζθξάγηζκα, ηη κπνξεί λα γίλεη κε κηα ζεηξά
ζθξαγηζκάησλ.
Απνδηνξγάλσζε ζηε ζύγθιεηζε κπνξνύκε αθόκα λα έρνπκε κεηά από εμαγσγέο δνληηώλ,
όηαλ ηα θελά δελ απνθαζίζηαληαη κε ζσζηά θαηαζθεπαζκέλεο γέθπξεο. Επίζεο
πξνβιεκαηηθή ζύγθιεηζε κπνξεί λα ππάξρεη ιόγσ ορθοδονηικών ή ορθογναθικών
αλσκαιηώλ.
αλ πξνβιεκαηηθή ζύγθιεηζε δελ ραξαθηεξίδνπκε νπνηνδήπνηε ηύπν ζύγθιεηζεο μεθεύγεη
από ην ηδαληθό. Γηα λα πξνρσξήζνπκε ζηνλ ραξαθηεξηζκό απηό ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ήδε
εθδεισκέλα πξνβιήκαηα ή ε δηαηαξαρή λα είλαη ηόζν κεγάιε πνπ είκαζηε ζίγνπξνη όηη ζα
εθδεισζνύλ. Η ηθαλόηεηα απηνξξύζκηζεο ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ είλαη ηόζν κεγάιε,
πνπ ζπλερώο αλαηξέπεη ηελ εηθόλα καο γηα ην ηη ζεσξείηαη αζύκβαην κε ηελ νκαιή
ιεηηνπξγία ηνπ.
Ορθοδονηικές είλαη νη αλσκαιίεο πνπ αθνξνύλ
κνλάρα ηα δόληηα ελώ ζηηο ορθογναθικές έρνπκε
δηαηαξαρέο θαη ζηηο γλάζνπο. Υαξαθηεξηζηηθό
παξάδεηγκα είλαη ε ππνπιαζκέλε θάησ γλάζνο κε
ην ζρεδόλ "αλύπαξθην" πεγνύλη θαη ηελ εκθάληζε
πηελνύ πνπ δίλεη ζηνπο αζζελείο. Αξκόδηνη γηα ηελ
ζεξαπεία ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο είλαη νη
νξζνδνληηθνί, νη νπνίνη ζα απνθαζίζνπλ αλ
ρξεηάδεηαη ε βνήζεηα θαη ησλ γλαζνρεηξνπξγώλ. Σν
ζεκαληηθό πάλησο είλαη λα θαηαιάβνπκε όηη όιεο
νη πεξηπηώζεηο αληηκεησπίδνληαη, όινη κπνξνύλ λα
απνιαύζνπλ κηα αξκνληθή εκθάληζε θη έλα
όκνξθν ρακόγειν θη όηη ε νξζνδνληηθή απεπζύλεηαη ζε παηδηά 10- 100 ρξνλώλ !!!

