ΟΓΟΝΤΙΚΑ ΔΦΥΤΔΥΜΑΤΑ
Αλακθίβνια, ηα νδνληηθά εκθπηεύκαηα απνηεινύλ ζήκεξα κηα ζνβαξά ππνινγίζηκε
ιύζε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ νδνληηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ
απώιεηα δνληηώλ, ηόζν από πιεπξάο ιεηηνπξγηθόηεηαο όζν θαη από αηζζεηηθήο. Έηζη,
αζζελείο πνπ έπξεπε λα ζπκβηβαζηνύλ κε ηελ αηζζεηηθή ηνπο εκθάληζε θαη ηε καζεηηθή
ηνπο ηθαλόηεηα εμαηηίαο κηαο νιηθήο ή κεξηθήο απώιεηαο δνληηώλ, είλαη ζε ζέζε ηώξα
λα απνθηήζνπλ μαλά κία θπζηνινγηθή αηζζεηηθά εκθάληζε αιιά θαη ηελ απαξαίηεηε
καζεηηθή ιεηηνπξγία. Από ηε ζηηγκή πνπ δηαηέζεθαλ ζην εκπόξην ηα νδνληηθά
εκθπηεύκαηα, ν θιάδνο ηεο εκθπηεπκαηνινγίαο παξνπζίαζε κηα ηαρεία θαη
εμειηζζόκελε αλάπηπμε. Δπηπιένλ, ε εμεηδίθεπζε ησλ νδνληηάηξσλ ζ’ απηόλ ην ζπγθεθξηκέλν θιάδν, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ζπλερείο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο ζηνπο ηνκείο ησλ
βηνϋιηθώλ, ηεο θπζηθήο, ηεο ηαηξηθήο, θαη ηεο βηνρεκείαο, έζεζε ηηο βάζεηο θαη γηα ηε
ζπλερή βειηίσζε ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα ζηε ζηνκαηηθή
εκθπηεπκαηνινγία, κε απνηέιεζκα, ελώ πξηλ κεξηθά ρξόληα ζεσξνύληαλ πεηξακαηηθή ή
έζησ ελαιιαθηηθή ζεξαπεία, ζήκεξα λα απνηειεί ηνκέα θαζηεξσκέλεο νδνληηαηξηθήο
αληηκεηώπηζεο.
Τη αθξηβώο ζεκαίλεη ζηνκαηηθό ή νδνληηθό εκθύηεπκα είλαη δύζθνιν θαλείο λα δώζεη
ηνλ αθξηβή θαη πεξηεθηηθό όξν, εμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ εκθπηεπκάησλ πνπ
παξνπζηάζηεθαλ θαη εθαξκόζηεθαλ ζε κηα πεξίνδν αξθεηώλ δεθαεηηώλ. Θα κπνξνύζαλ
όκσο λα νξηζζνύλ σο ηα εμαξηήκαηα ηα νπνία ηνπνζεηνύληαη ρεηξνπξγηθά κέζα ζην
νζηό ηεο γλάζνπ, κε ζθνπό λα αληηθαηαζηήζνπλ έλα ή πεξηζζόηεξα απνιεζζέληα δόληηα.
Ο αθξηβήο νξηζκόο εμαξηάηαη από ηνλ ηύπν ηνπ εκθπηεύκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Η
ζύγρξνλε εκθπηεπκαηνινγία εθαξκόδεη ην ελδννζηηθό εκθύηεπκα, πνπ απνηειείηαη από
δύν ηκήκαηα. Τν έλα ηκήκα ην νπνίν θέξεη ηελ νλνκαζία «εκθύηεπκα» (implant) είλαη
αθξηβώο εθείλν πνπ εηζέξρεηαη κέζα ζην νζηό θαη ελζσκαηώλεηαη κε απηό. Σήκεξα, ην
πιένλ απνδεθηό πιηθό γηα ηελ θαηαζθεπή εκθπηεπκάησλ ζεσξείηαη ην θξάκα ηηηαλίνπ
θαη ζρεδόλ όια ηα ζύγρξνλα κεηαιιηθά ελδννζηηθά εκθπηεύκαηα ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη είλαη από ηηηάλην. Τν ηηηάλην ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη κπνξεί λα είλαη ζηελ
θαζαξή ηνπ κνξθή (97,5% θαζαξόηεηαο) ή σο θξάκαηα ηηηαλίνπ κε άιια κέηαιια
(90% Τί, 6% Al, 4% V). Τν δεύηεξν ηκήκα , πνπ θέξεη ηελ νλνκαζία «πξνζζεηηθά
ζηνηρεία» αθνξά ηα ζηνηρεία πνπ πξνζαξκόδνληαη ζην εκθύηεπκα γηα λα νινθιεξσζεί
ε θαηαζθεπή πνπ ζα δερηεί ην ηειηθό ζηνηρείν, ηε ζηεθάλε (ζήθε). Παξά ην γεγνλόο
όηη γηα πνιιά ρξόληα ζην παξειζόλ ε νδνληηαηξηθή εκθπηεπκαηνινγία
αληηκεησπίδνληαλ κε αξλεηηθή δηάζεζε ή ζθεπηηθηζκό, ε ζεκεξηλή άπνςε ηελ
πεξηβάιιεη κε ζεηηθό πλεύκα θαη ηε ζεσξεί σο ηνκέα αηρκήο ηεο Οδνληηαηξηθήο.
Τα εκθπηεύκαηα απνηεινύλ ζήκεξα ζνβαξή ελαιιαθηηθή ιύζε αληηθαηάζηαζεο
ειιεηπόλησλ δνληηώλ ρσξίο όκσο λα θαηαξγνύλ ηηο άιιεο ζεξαπεπηηθέο κεζόδνπο, κε
θύξηεο ελδείμεηο ηηο παξαθάησ:
1) Αληηθαηάζηαζε ειιείπνληνο κεκνλσκέλνπ δνληηνύ: Με ηελ επηινγή ηνπ νδνληηθνύ
εκθπηεύκαηνο απνθεύγεηαη ν ηξνρηζκόο ησλ δηπιαλώλ δνληηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ
θαηαζθεπή κηαο θιαζζηθήο αθίλεηεο γέθπξαο
2) Πεξηπηώζεηο κεξηθήο απώιεηαο δνληηώλ(3 δόληηα ηνπιάρηζην θαη ζηε πίζσ πεξηνρή
λα κελ ππάξρεη άιιν δόληη :Απηέο νη πεξηπηώζεηο κπνξνύλ λα αληηκεησπηζηνύλ είηε κε
ηελ θαηαζθεπή κεξηθήο(κπαίλεη θαη βγαίλεη) νδνληνζηνηρίαο (κεραλάθη όπσο ζπρλά
απνθαιείηαη), είηε κε γέθπξα κε πξνεθηάζεηο ησλ ειιεηπόλησλ δνληηώλ ππό κνξθή
πξνβόισλ(θξεκαζηά δόληηα).

Η θαιύηεξε ιύζε είλαη απηή πνπ πξνζθέξνπλ ηα εκθπηεύκαηα ,πνπ καο δίλεη ηε
δπλαηόηεηα θαηαζθεπήο αθίλεηεο γέθπξαο ζηεξηδόκελεο απνθιεηζηηθά ζηα
εκθπηεύκαηα ή ζην ζπλδπαζκό ησλ εκθπηεπκάησλ κε ηα θπζηθά δόληηα, απνθεύγνληαο
έηζη ηελ θαηαζθεπή κεξηθήο νδνληνζηνηρίαο ή ηεο ζπλεζηζκέλεο γέθπξαο κε
πξνεθηάζεηο ησλ ειιεηπόλησλ δνληηώλ ππό κνξθή πξνβόισλ (θξεκαζηώλ).
3)Απνθαηάζηαζε νιηθήο λσδόηεηαο κε απώιεηα όισλ ησλ δνληηώλ: Η δπζθνιία
ζηαζεξνπνίεζεο ηεο νιηθήο νδνληνζηνηρίαο ηεο θάησ γλάζνπ απνηειεί γλσζηό πξόβιεκα
ζηελ νδνληηαηξηθή πξαθηηθή, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ παξαηεξείηαη ζεκαληηθή
ειάηησζε ηνπ νζηνύ ηεο. Οη πεξηπηώζεηο απηέο ζήκεξα αληηκεησπίδνληαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά κε ηελ εθαξκνγή 2 ή 4 νδνληηθώλ εκθπηεπκάησλ ζηελ πξόζζηα πεξηνρή ηεο
θάησ γλάζνπ θαη ελ ζπλερεία ηελ θαηαζθεπή κηαο εηδηθνύ ηύπνπ επέλζεηεο
νδνληνζηνηρίαο ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηα εκθπηεύκαηα. Κάηη αλάινγν απνηειεί θαη ε
αληηκεηώπηζε ηεο νιηθήο λσδόηεηαο ζηελ άλσ γλάζν, όπνπ εθεί ην πιενλέθηεκα κε ηελ
ηνπνζέηεζε ησλ εκθπηεπκάησλ, είλαη όηη παξακέλεη ειεύζεξε ε ππεξώα
(νπξαλίζθνο).’Δηζη ην αίζζεκα ηεο γεύζεο ησλ ηξνθώλ απνθαζηζηάηαη ζηελ θπζηθή ηνπ
κνξθή.
4) Αζζελείο νη νπνίνη αξλoύληαη νδνληηθέο απνθαηαζηάζεηο κε θηλεηέο εξγαζίεο
(Ψπρνινγηθνί ιόγνη, έληνλν αληαλαθιαζηηθό εκέηνπ, δπζαλεμία ζηηο νδνληνζηνηρίεο)
5)Δλδείμεηο ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία ηνπ αζζελή: Κύξηα ζεκαζία έρεη ε «βηνινγηθή ειηθία» θαη όρη ε «ρξνλνινγηθή ειηθία» ηνπ αζζελή αθνύ ζεκαληηθή παξάκεηξν απνηειεί ε
γεληθή θαιή θαηάζηαζε ηνπ αζζελή αζρέησο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη βέβαηα ε εθηίκεζε
επηβίσζεο ηνπ αζζελή γηα κία πεληαεηία ηνπιάρηζηνλ. Τν πξόβιεκα ζε ζρέζε κε ηελ
ειηθία εληνπίδεηαη θπξίσο ζε λεαξά άηνκα, ζ' απηά δειαδή πνπ δελ έρεη νινθιεξσζεί ε
αλάπηπμε ηνπ θξαλίνπ.
Πνιινί ζπγγξαθείο ζπληζηνύλ ηελ απνθπγή ηνπνζέηεζεο εκθπηεπκάησλ πξηλ από ηελ
ειηθία ησλ 15-16 εηώλ, πξηλ δειαδή από ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ θξαλίνπ.
Βέβαηα είλαη απηνλόεην όηη δελ ζα πξέπεη λα εμαληινύληαη ηα όξηα ησλ ελδείμεσλ γηα
νδνληηθά εκθπηεύκαηα. Μία αθξαία πξνζέγγηζε γηα ιύζε ελόο πεξηζηαηηθνύ κε
εκθύηεπκα νδεγεί ζε πηζαλή δεκηνπξγία πεξηζζόηεξσλ δεκηώλ απ' όηη σθειεκάησλ. Τν
θιεηδί ηεο επηηπρίαο είλαη ε όζν ην δπλαηόλ πξνζεθηηθή θαη ζπληεξεηηθή πξνζέγγηζε γηα
ηε ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ αζζελή. Έλα εκθύηεπκα, δει. «μέλν ζώκα», ζα πξέπεη λα
ηνπνζεηείηαη κόλν όηαλ απηό είλαη απαξαίηεην θαη ινγηθό. Καη είλαη πνιινί νη
παξάγνληεο νη νπνίνη κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ ακθηβνιίεο γηα ηελ επηηπρία ελόο
εκθπηεύκαηνο (αλαηνκηθέο ηδηαηηεξόηεηεο, ηαηξηθέο αληελδείμεηο, κε ξεαιηζηηθέο
απαηηήζεηο ή έληνλεο ακθηβνιίεο από ηνλ αζζελή) θαη ε θαιύηεξε απόθαζε ζε απηέο ηηο
πεξηπηώζεηο, είλαη ε απνθπγή ηεο επηινγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αζζελή.
Γεληθά όηαλ ηεξνύληαη νη ζύγρξνλνη θαλόλεο πνπ αθνξνύλ ηελ εκθπηεπκαηνινγία, ε
πηζαλόηεηα λα πεηύρεη έλα εκθύηεπκα θαη λα κείλεη ζην ζηόκα γηα 10 ρξόληα είλαη 98%,
πνιύ πεξηζζόηεξν από κηα γέθπξα ηξηώλ δνληηώλ.

