Πεξηιήςεηο Διεχζεξσλ Αλαθνηλψζεσλ
1. ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΜΔΓΑΛΧΝ ΚΤΣΔΧΝ ΣΗ ΓΝΑΘΟΤ –
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ
ΣΔΥΝΗΚΖ
ΚΑΗ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΠΥ ΣΟΤ ΓΝ ΣΡΗΠΟΛΖ
Σδώξηδεο Α., Σδώξηδεο Γ*.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΣΜΖΜΑ
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΓΝ ΣΡΗΠΟΛΖ

ΣΟΜΑΣΗΚΖ

ΚΑΗ

ΓΝΑΘΟΠΡΟΧΠΗΚΖ

Πεξίιεςε
Γελ ππάξρεη νκνθσλία γηα ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο κεγάισλ θπζηηθψλ αιινηψζεσλ
ζηελ άλσ θαη θάησ γλάζν, είηε ζπληεξεηηθά κε καξζηπνπνηήζε ή επηζεηηθά
ρεηξνπξγηθά κε αξρηθή εθππξήληζε ηεο βιάβεο. θνπφο ηεο ζεξαπείαο είλαη ε
πιήξεο αθαίξεζε ηεο βιάβεο θαη ε απνθπγή επηπινθψλ, φπσο ε θαηαζηξνθή
γεηηνληθψλ αλαηνκηθψλ δνκψλ θαη ε απνθπγή παζνινγηθνχ θαηάγκαηνο.
ηελ παξνχζα εξγαζία πεξηγξάθεηαη ε αληηκεηψπηζε κεγάισλ θπζηηθψλ
αιινηψζεσλ ζηηο γλάζνπο κε ηερληθέο επξχηαηνπ ρεηξνπξγηθνχ θαζαξηζκνχ κε ηε
δηαηήξεζε ησλ ζπκκεηέρνλησλ νδφλησλ εθεί πνπ είλαη δπλαηφλ κε ή ρσξίο
ηνπνζέηεζε νζηηθψλ κνζρεπκάησλ θαη πιάθαο απνθαηάζηαζεο ηηηαλίνπ. Σα
πεξηζηαηηθά αληηκεησπίζζεθαλ κε γεληθή αλαηζζεζία θαη κέζσ απηψλ δίδεηαη ε
εκπεηξία καο απφ ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο ζην ηκήκα ηνκαηηθήο θαη
Γλαζνπξνζσπηθήο Υεηξνπξγηθήο ζην ΓΝ Σξίπνιεο.

2. Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΑΠΟΤΜΠΗΔΖ ΣΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ
ΔΚΣΔΣΑΜΔΝΧΝ ΟΓΟΝΣΟΓΔΝΧΝ ΚΔΡΑΣΗΝΟΚΤΣΔΧΝ
ΣΧΝ ΓΝΑΘΧΝ: ΠΑΡΟΤΗΑΖ 5 ΠΔΡΗΠΣΧΔΧΝ
ρνηλνρσξίηε Ο., Παξαξά Δ.*, Μνπξνύδεο Κ., Σνπξζνπλίδεο Η., Μεδίηεο Μ., Ράιιεο
Γ.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΣΜΖΜΑ
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΓΝΑ ΚΑΣ

ΣΟΜΑΣΗΚΖ

ΚΑΗ

ΓΝΑΘΟΠΡΟΧΠΗΚΖ

Πεξίιεςε
ΔΗΑΓΧΓΖ: Ζ απνζπκπίεζε, σο κέζνδνο ζεξαπείαο εθηεηακέλσλ νδνληνγελψλ
θεξαηηλνθχζηεσλ ησλ γλάζσλ, έρεη ζπρλά ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. Παξφια

απηά, πνιιέο θνξέο απνθεχγεηαη, θαζψο πξνυπνζέηεη πνιχ θαιή ζπλεξγαζία ηνπ
αζζελνχο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα.
ΚΟΠΟ: θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε ηεο εκπεηξίαο καο,
φζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο απνζπκπίεζεο ζηελ ζεξαπεία εθηεηακέλσλ
νδνληνγελψλ θεξαηηλνθχζηεσλ ησλ γλάζσλ.
ΤΛΗΚΟ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟ: Σν πιηθφ ηεο κειέηεο πεξηιακβάλεη πέληε αζζελείο (4
άλδξεο θαη 1 γπλαίθα), ειηθίαο 25 έσο 59 εηψλ, κε εθηεηακέλεο νδνληνγελείο
θεξαηηλνθχζηεηο ησλ γλάζσλ. ιεο νη θχζηεηο εληνπίδνληαλ ζηελ θάησ γλάζν. ιεο
νη θχζηεηο αληηκεησπίζζεθαλ αξρηθά κε απνζπκπίεζε, κε ζθνπφ ηελ κείσζε ηεο
ελδννζηηθήο πίεζεο θαη ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπο φγθνπ. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιελίζθσλ
γηα ηηο πιχζεηο έγηλε ζε φινπο ηνπο αζζελείο θαηά ηε ιήςε κεξηθήο βηνςίαο. ηελ
ζπλέρεηα νη αζζελείο ππνβιήζεθαλ ζε ηαθηηθέο κεληαίεο επαλεμεηάζεηο θαη
αθηηλνγξαθηθφ έιεγρν αλά ηξίκελν, κέρξη λα δηαπηζησζεί κείσζε ησλ δηαζηάζεσλ
ηέηνηα πνπ λα επηηξέπεη αζθαιή ρεηξνπξγηθή εμαίξεζε. ινη νη αζζελείο παξέκεηλαλ
ππφ παξαθνινχζεζε γηα ηνπιάρηζηνλ δχν ρξφληα κεηά ηελ νξηζηηθή ζεξαπεία ηνπο.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο έγηλε ηειηθά εθππξήληζε ησλ βιαβψλ θαη
νζηηθή απφμεζε κε εγγιπθίδεο. ε 1 πεξίπησζε σζηφζν, δε βξέζεθε θπζηηθφ
επηζήιην κεηά ηε ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε. ε θακία πεξίπησζε δελ δηαπηζηψζεθε
ππνηξνπή ησλ βιαβψλ κεηά ηελ νξηζηηθή ζεξαπεία.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ: Ζ απνζπκπίεζε ζπληζηά απνηειεζκαηηθή κέζνδν ζπληεξεηηθήο
ζεξαπείαο ησλ νδνληνγελψλ θεξαηηλνθχζηεσλ. Πεξηνξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα
ξηδηθφηεξεο επεκβάζεηο, βνεζά ζηε κείσζε επηπινθψλ φπσο παζνινγηθφ θάηαγκα ή
ηξψζε επγελψλ δνκψλ. Ο απαηηνχκελνο ρξφλνο απνζπκπίεζεο είλαη πιένλ ησλ 4
κελψλ θαη θαζνξίδεηαη εμαηνκηθεπκέλα, αλάινγα θαη κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ αζζελνχο.

3. ΜΔΓΑΛΟ ΑΓΑΜΑΝΣΗΝΟΒΛΑΣΧΜΑ ΚΑΣΧ ΓΝΑΘΟΤ.
ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ
Αξάπε Η.*, Γνύζηαο Υ., Καιθαξέηδνο Δ., Υνύπεο Κ., Υξηζηόπνπινο Π.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΗΑΣΡΔΗΟ
Πεξίιεςε
ΔΗΑΓΧΓΖ: Σν αδακαληηλνβιάζησκα είλαη ζπλήζεο θαινήζεο φγθνο ηεο ζηνκαηηθήο
θνηιφηεηαο. Πξνζβάιεη επξχ θάζκα ειηθηψλ θαη ηα δχν θχια κε ηελ ίδηα ζπρλφηεηα.
Καηαηάζζεηαη ηεο νδνληνγελείο φγθνπο επηζειηαθήο πξνέιεπζεο ρσξίο

ελεξγνπνίεζε ηνπ κεζεγρχκαηνο θαη είλαη ν δεχηεξνο ζπρλφηεξνο φγθνο ηεο
ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο κεηά ηα νδνληψκαηα.
ΚΟΠΟ: θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε πεξίπησζεο ηεο κεγάινπ
θπζηηθνχ αδακαληηλνβιαζηψκαηνο θαη ηεο αληηκεηψπηζήο ηνπ.
ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΟ: Αζζελήο 40 εηψλ παξαπέκθζεθε κε δηφγθσζε ζηε δεμηά ππνγλάζηα
ρψξα. Ζ αθηηλνγξαθηθή εηθφλα ηεο βιάβεο ήηαλ δίρσξε αθηηλνδηαχγαζε, ε νπνία
εθηεηλφηαλ απφ ηνλ πξψην πξνγφκθην θάησ δεμηά κέρξη ηελ γσλία ηεο θάησ γλάζνπ
θαη ην θάησ ηξηηεκφξην ηνπ θιάδνπ. Έγηλε βηνςία κε ηνπηθή αλαηζζεζία ε νπνία
έδεημε αδακαληηλνβιάζησκα βαζηθνθπηηαξηθνχ ηχπνπ θαη εζηηαθά αθαλζσηνχ ηχπνπ
ζε ηνίρσκα νδνληνγελνχο θχζηεο (ελδνηνηρσκαηηθφ αδακαληηλνβιάζησκα) κε
κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ζπκβαηά κε αδελνεηδή νδνληνγελή θχζηε. Με ηε
δηάγλσζε απηή απνθαζίζηεθε κεξηθή γλαζεθηνκή απφ ηνλ πξψην θάησ δεμηφ
πξνγφκθην κέρξη ηνλ θφλδπιν θαη ην νπίζζην ρείινο ηνπ θιάδνπ ε νπνία
πξαγκαηνπνηήζεθε κε γεληθή αλαηζζεζία. Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο βιάβεο επί πγηψλ
νξίσλ (1cm πεξηθεξηθά) θαη ηελ απνζηνιή ηεο γηα βηνςία, ηνπνζεηήζεθε πιάθα
απνθαηάζηαζεο γηα ηελ ζπγθθξάηεζε ησλ θνινβσκάησλ. Ζ κεηεγρεηξεηηθή πνξεία
ηνπ αζζελνχο ήηαλ νκαιή θαη ε ηζηνινγηθή εμέηαζε ρεηξνπξγηθνχ παξαζθεπάζκαηνο
επηβεβαίσζε ηελ αξρηθή δηάγλσζε. Γέθα κήλεο κεηά ν αζζελήο δελ παξνπζηάδεη
ζεκεία ππνηξνπήο θαη ε πεξηνρή πξφθεηηαη λα απνθαηαζηαζεί κε απηνγελέο νζηηθφ
κφζρεπκα απφ ηε ιαγφλην αθξνινθία.
ΤΕΖΣΖΖ: Σν αδακαληηλνβιάζησκα έρεη κεγάιε ηάζε ππνηξνπήο θαη νη αζζελείο
ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη γηα πνιπεηέο δηάζηεκα κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο
βιάβεο. ε πεξηπηψζεηο κεγάισλ βιαβψλ, ε ρξήζε κνζρεπκάησλ, είηε ηαπηφρξνλα
κε ηελ ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε ηεο βιάβεο, είηε ζε δεχηεξν ρξφλν, είλαη απαξαίηεηε
γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ειιείκαηνο.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ:
Σν
αδακαληηλνβιάζησκα
κπνξεί
λα
κηκείηαη
κηα
πεξηαθξνξξηδηθή βιάβε θαη επνκέλσο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο δηαθνξηθήο δηάγλσζεο ησλ αθηηλνδηαπγαζηηθψλ βιαβψλ ησλ γλάζσλ.

4. ΟΓΚΟΗ ΠΑΡΧΣΗΓΑ ΠΟΤ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΣΖΚΑΝ ΣΖΝ
ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 2010- 2015 ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΣΟΜΑΣΗΚΖ
ΚΑΗ ΓΝΑΘΟΠΡΟΧΠΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΣΟΤ ΓΝ
ΣΡΗΠΟΛΖ- ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ- ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Σδώξηδεο Γ.*, Σδώξηδεο Α

Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΣΜΖΜΑ ΣΟΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΝΑΘΟΠΡΟΧΠΗΚΖ
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΓΝ ΣΡΗΠΟΛΖ
Πεξίιεςε
ην Σκήκα ηνκαηηθήο θαη Γλαζνπξνζσπηθήο Υεηξνπξγηθήο ηνπ ΓΝ Σξίπνιεο ηελ
ρξνληθή πεξίνδνο 2010-2015 αληηκεησπίζηεθαλ 31 πεξηζηαηηθά φγθσλ παξσηίδαο.
Δμ απηψλ 20 άλδξεο θαη 11 γπλαίθεο. Ζ ηαμηλφκεζε ησλ αζζελψλ έγηλε ζε δχν
νκάδεο. Ζ πξψηε νκάδα πεξηιακβάλεη ηνπο αζζελείο κε κηθηφ φγθν θαη ε δεχηεξε
νκάδα απφ αζζελείο κε θαθνήζεηο φγθνπο. Ζ επηινγή ηεο αθνινπζνχκελεο ηερληθήο
έγηλε θπξίσο δηεγρεηξεηηθά θαη εμαξηάηαη απφ ηελ ζέζε ηνπ φγθνπ θαη ηελ ζρέζε ηνπ
κε ην πξνζσπηθφ λεχξν. Ζ κεξηθήο επηπνιήο παξσηηδεθηνκή εθαξκφζηεθε ζηηο
πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο. Πάξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ λεχξνπ, ξήμε ηεο θάςαο ηνπ
φγθνπ θαη ην χλδξνκν ηεο Frey παξαηεξήζεθαλ ζε κηθξφ πνζνζηφ.

5. ΚΑΚΟΖΘΖ ΜΟΝΖΡΖ ΗΝΧΓΖ ΟΓΚΟ ΚΑΣΧ ΓΝΑΘΟΤ.
ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΔΡΗΠΣΧΖ
Κπξηαθνύ .*, Ησαλλίδνπ Φ., Γθαλαζνύιε Γ., θηαδάο ., Εαλάθεο .
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΣΜΖΜΑ ΣΟΜΑΣΗΚΖ
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ, ΓΝΑ «ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ»

ΚΑΗ

ΓΝΑΘΟΠΡΟΧΠΗΚΖ

Πεξίιεςε
O Μνλήξεο Ηλψδεο γθνο (ΜΗΟ), απνηειεί έλαλ ζπάλην φγθν ησλ καιαθψλ κνξίσλ,
ν νπνίνο ζπρλφηεξα απαληάηαη ζηελ ππεδσθνηηθή θνηιφηεηα. Παξά ην γεγνλφο απηφ,
νη ζπγθεθξηκέλνη φγθνη έρνπλ πεξηγξαθεί θαη ζε άιιεο ζέζεηο ζην ζψκα, ειάρηζηεο
φκσο πεξηπηψζεηο ΜΗΟ έρνπλ αλαθεξζεί ζηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα. Ζ δηάγλσζε
ηίζεηαη απφ ηα κηθξνζθνπηθά θαη αλνζντζηνρεκηθά θξηηήξηα, ε αθηηλνινγηθή εηθφλα
κπνξεί φκσο λα βνεζήζεη. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ φγθνπ είλαη
παξεκθεξή κε άιινπο κεζεγρπκαηνγελείο φγθνπο , ε ηζηνινγηθή δηάγλσζε ηνπ ΜΗΟ
κπνξεί λα παξνπζηάδεη δπζθνιίεο. Ζ επίγλσζε ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο ΜΗΟ ζηε
ζηνκαηηθή θνηιφηεηα είλαη ζεκαληηθή, ψζηε λα απνθεπρζεί ζχγρπζε κε άιια
κεζεγρπκαηνγελή λενπιάζκαηα. πρλέο επαλεμεηάζεηο γηα αξθεηά ρξφληα είλαη
ζεκαληηθέο ψζηε λα κεησζεί ε πηζαλφηεηα ηνπηθήο ππνηξνπήο. Παξνπζηάδνπκε ηελ
πξψηε, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, πεξίπησζε ΜΗΟ
πνπ εμνξκάηαη απφ ην νζηφ ηεο θάησ γλάζνπ.

6. ΟΓΚΟΗ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΟΤ ΛΟΒΟΤ ΣΖ ΠΑΡΧΣΗΓΑ
αξεβαιάζεο .Δ.*, Μπνπξαδάλε Μ., Μεηζόπνπινο Γ., Πεηζίλεο Β., Γθνπηδάλεο Λ.,
Παπαδνγεσξγάθεο Ν.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΚΛΗΝΗΚΖ ΣΟΜΑΣΗΚΖ
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ Γ.Ν «ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ»

ΚΑΗ

ΓΝΑΘΟΠΡΟΧΠΗΚΖ

Πεξίιεςε
Δηζαγωγά: Οη φγθνη ηεο παξσηίδαο ζπλήζσο πξνέξρνληαη απφ ηνλ επηπνιήο ινβφ
απηήο (80%). Μπνξεί φκσο λα πξνέξρνληαη θαη απφ ηνλ ελ ησ βάζεη ινβφ, ηνλ
επηθνπξηθφ ινβφ θαζψο θαη απφ ηνλ εθθνξεηηθφ ηεο πφξν. Ο επηθνπξηθφο ινβφο ηεο
παξσηίδαο είλαη κηα θπζηνινγηθή παξαιιαγή θαη απνηειεί έθηνπν παξσηηδηθφ ηζηφ
ζπλήζσο μερσξηζηφ αιιά ζε ζηελή ζρέζε κε ηνλ θπξίσο παξσηηδηθφ αδέλα.
Δληνπίδεηαη ζπλήζσο θνληά ζηνλ πφξν ηεο παξσηίδαο επη ηα εθηφο ηνπ καζεηήξα.
πάληα ν επηθνπξηθφο ινβφο είλαη ελσκέλνο κε ηνλ ππφινηπν αδέλα. Αλ θαη νη φγθνη
ηνπ επηθνπξηθνχ ινβνχ δελ είλαη ζπρλνί , ηζηνινγηθά είλαη ίδηνη κε απηνχο πνπ
πξνζβάιινπλ θαη ηελ παξσηίδα
θοπός: ηεο παξνχζαο εξγαζίαο εηλαη ε παξνπζίαζε ησλ ζπρλφηεξσλ φγθσλ ηνπ
επηθνπξηθνχ ινβνχ ηεο παξσηίδαο, ε δηαγλσζηηθή κεζνδνινγία θαη ε ελδεδεηγκέλε
ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε.
Αζζελεές θαη ΜΫζοδος: ηελ εξγαζία παξνπζηάδνληαη πεξηπηψζεηο αζζελψλ κε
φγθνπο επηθνπξηθνχ ινβνχ ηεο παξσηίδαο πνπ αληηκεησπίζηεθαλ ζηε Κιηληθή ηεο
ηνκαηηθήο θαη Γλαζνπξνζσπηθήο ρεηξνπξγηθήο ηνπ Γ.Ν. «Δπαγγειηζκφ». Ζ
αλαζθφπεζε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο έγηλε κέζσ ειεθηξνληθψλ κεραλψλ
αλαδήηεζεο (Pubmed) κε ρξήζε ιέμεσλ-θιεηδηά.
ΑποηειΫζκαηα- σδάηεζε: Οη φγθνη ηνπ επηθνπξηθνχ ινβνχ ηεο παξσηίδαο είλαη
ζπάληνη ζπγθξηηηθά κε ηελ παζνινγία πνπ πξνζβάιιεη ην ππφινηπν παξσηηδηθφ
παξέγρπκα. Ζ αληηκεηψπηζε ηνπο είλαη δηαθνξεηηθή απφ εθείλε ησλ ινηπψλ
θαινεζψλ φγθσλ ηεο παξσηίδαο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κειεηήζεθαλ κε κέζν φξν ηα
ηξία (3) ρξφληα δελ ππήξμε ππνηξνπή κε ηελ εθαξκνδφκελε απφ εκάο ηερληθή.

7. Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΤΠΟΓΝΑΘΗΑ ΓΗΑΧΛΖΝΧΖ ΣΖ
ΣΟΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΝΑΘΟΠΡΟΧΠΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ
Κπξηαθνύ .*, θηαδάο ., Ησαλλίδνπ Φ., Μπελεήο Ν., Γθαλαζνύιε Γ. Εαλάθεο .

Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΣΜΖΜΑ ΣΟΜΑΣΗΚΖ
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ, ΓΝΑ «ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ»

ΚΑΗ

ΓΝΑΘΟΠΡΟΧΠΗΚΖ

Πεξίιεςε
Πνιιά ρεηξνπξγεία ζηε ζηνκαηηθή θαη γλαζνπξνζσπηθή ρψξα, απαηηνχλ ηε
δηελέξγεηα ηξαρεηνζηνκίαο. Οη ιφγνη είλαη θπξίσο ε πξφιεςε νηδήκαηνο αιιά θαη ε
αλάγθε λα ππάξρεη ζσζηή ζχγθιεηζε κέζσ ηεο δηαγλαζηθήο αθηλεηνπνίεζεο.
ηελ Κιηληθή ηνκαηηθήο θαη Γλαζνπξνζσπηθήο Υεηξνπξγηθήο ηνπ "ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟΤ"
Γ.Ν.Α. , εθαξκφδνπκε ηε κέζνδν ηεο ππνγλάζηαο δηαζσιήλσζεο ψζηε ν αζζελήο λα
απνθχγεη ηελ ηξαρεηνζηνκία.
Σηο ελδείμεηο, αληελδείμεηο, ηελ ηερληθή πνπ αθνινπζείηαη θαη ηελ εκπεηξία καο απν
ηελ ηέιεζε ηεο ππνγλάζηαο δηαζσιήλσζεο παξνπζηάδνπκε ζηελ παξνχζα εξγαζία.

8. ΔΠΗΠΛΟΚΔ & ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΚΑΣΑΓΜΑΣΧΝ
ΟΦΘΑΛΜΗΚΟΤ ΚΟΓΥΟΤ. ΜΔΛΔΣΖ ΑΘΔΝΧΝ
ΓΝΑΘΟΠΡΟΧΠΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΣΟΤ ΠΓΝ
ΑΣΣΗΚΟΝ ΣΟ ΓΗΑΣΖΜΑ 2011 – 2017. ΠΑΡΟΤΗΑΖ
ΠΔΡΗΠΣΧΔΧΝ
Παπαθώζηα Β., Γηακαληνπνύινπ .*, Εσγξάθνο Οκ., Λεθαληδήο Ν., Μπαιάθαο Αζ.,
Βαζηιείνπ .
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΓΝΑΘΟΠΡΟΧΠΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ
ΥΟΛΖ ΔΚΠΑ, ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΟΝ, ΑΘΖΝΑ

Πεξίιεςε
Σα θαηάγκαηα ησλ ηνηρσκάησλ ηνπ νθζαικηθνχ θφγρνπ είλαη αξθεηά ζπρλά ζε
θαθψζεηο ηνπ ζπιαρληθνχ θξαλίνπ. Ζ ζπλεζέζηεξε ζέζε εληφπηζήο ηνπο είλαη ην
έδαθνο ηνπ θφγρνπ κε πην θνηλφ κεραληζκφ θάθσζεο ηα ηξνραία αηπρήκαηα κε
δίθπθιν φρεκα. Μπνξεί λα είλαη κεκνλσκέλα ή λα ζπλδπάδνληαη κε θαηάγκαηα
άιισλ νζηψλ ηνπ ζπιαρληθνχ θξαλίνπ. Λφγσ ηεο ηδηαίηεξεο αλαηνκίαο ηνπ θφγρνπ
θαη ηεο γεηηλίαζήο ηνπ κε πνιιέο επγελείο αλαηνκηθέο πεξηνρέο θαη κφξηα, αιια
θπξίσο ιφγσ ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ κε ηνλ εγθέθαιν θαη ηελ άκεζε ζρέζε ηνπ κε ηνλ
νθζαικηθφ βνιβφ, νη επηπινθέο θαη επηπηψζεηο απφ ηνλ ηξαπκαηηζκφ ηνπ είλαη
πνηθίιεο θαη ζνβαξέο. Σαμηλνκνχληαη ζε άκεζεο, θαζπζηεξεκέλεο ή φςηκεο αλάινγα
κε ηνλ ρξφλν εκθάληζήο ηνπο.

Μειεηήζεθαλ 269 αζζελείο κε θαηάγκαηα ηνηρσκάησλ ηνπ νθζαικηθνχ θφγρνπ πνπ
αληηκεησπίζζεθαλ ζην Ννζνθνκείν καο ηε ρξνληθή πεξίνδν 2011-2017 θαη
θαηαγξάθεθαλ ην είδνο θαη ν αξηζκφο ησλ επηπηψζεσλ θαη ησλ επηπινθψλ ηνπο, ν
ρξφλνο εκθάληζή ηνπο, ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ε αληηκεηψπηζή ηνπο θαη ν
ρξφλνο απνζεξαπείαο ηνπο.

9. ΑΤΞΖΜΔΝΖ ΒΑΡΤΣΖΣΑ ΟΦΘΑΛΜΟΚΟΓΥΗΚΟΗ
ΣΡΑΤΜΑΣΗΜΟΗ: ΑΝΑΓΡΟΜΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΝΣΑΔΣΗΑ ΚΑΗ
Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΟΜΑΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΝΑΘΟΠΡΟΧΠΗΚΟΤ
ΥΔΗΡΟΤΡΓΟΤ
Μπνπξαδάλε Μ.*, Παπαδηόρνο Η., αξεβαζίιεο .Δ., Πεηζίλεο Β., Γθνπηδάλεο Λ.,
Παπαδνγεσξγάθεο Ν.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΠΥ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ»

Πεξίιεςε
Δηζαγωγά: Οη ηξαπκαηηζκνί ησλ νζηψλ ηνπ νθζαικηθνχ θφγρνπ πνπ ζπλδπάδνληαη
κε πνηθίιεο βαξχηεηαο βιάβεο ηνπ νθζαικνχ απνηεινχλ πεξίπνπ ην 40% ησλ
ηξαπκάησλ πνπ εληνπίδνληαη ζην πξφζσπν. Κχξηεο επηπινθέο ησλ
νθζαικνθνγρηθψλ ηξαπκαηηζκψλ, πνπ κπνξεί λα θαηαιήμνπλ ζε κφληκε απψιεηα ηεο
φξαζεο θαη απαζρνινχλ ηνλ ηνκαηηθφ θαη Γλαζνπξνζσπηθφ Υεηξνπξγφ (ΓΠΥ),
είλαη ην νπηζζνβνιβηθφ αηκάησκα κε κεραληζκφ θιεηζηνχ δηακεξίζκαηνο, ε ξήμε ηνπ
βνιβνχ, ε ηξαπκαηηθή νπηηθή λεπξίηηδα θαη ην ζχλδξνκν ππεξθνγρίνπ ζρίζκαηνο.
θοπός: θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε θαηαγξαθή ηεο 5εηνχο εκπεηξίαο
ηεο θιηληθήο καο ζε φ,ηη αθνξά ηνπο ελ ιφγσ ηξαπκαηηζκνχο θαη ε ζπλνπηηθή
παξνπζίαζε ηνπ είδνπο ησλ απαξαίηεησλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΓΠΥ, κέζα απφ ηελ
βηβιηνγξαθία.
Αζζελεές – ΜΫζοδος: Ζ αλαδξνκηθή καο κειέηε αθνξνχζε ην ρξνληθφ δηάζηεκα
κεηαμχ επηεκβξίνπ ηνπ 2012 θαη Απγνχζηνπ 2017. Χο πιηθφ αλαδήηεζεο
ρξεζηκνπνηήζεθε ε ειεθηξνληθή βάζε θαηαρψξεζεο αζζελψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ “ν
Δπαγγειηζκφο” θαη ηα αξρεία ηνπ ηκήκαηνο επεηγφλησλ ηνπ. πλνιηθά, ε θιηληθή
ΓΠΥ αληηκεηψπηζε, απνθιεηζηηθά ή ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο εηδηθφηεηεο, 9
πεξηπηψζεηο νπηζζνβνιβηθνχ αηκαηψκαηνο κε κεραληζκφ θιεηζηνχ δηακεξίζκαηνο, 5
πεξηπηψζεηο ξήμεο βνιβνχ, 7 πεξηπηψζεηο ηξαπκαηηθήο νπηηθήο λεπξίηηδαο θαη 2
πεξηπηψζεηο
ζπλδξφκνπ
ππεξθνγρίνπ
ζρίζκαηνο.
Ζ
αληηκεηψπηζε
πξαγκαηνπνηήζεθε κε ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε είηε κε ρνξήγεζε ελδεδεηγκέλεο
θαξκαθεπηηθή αγσγήο είηε κε ζπλδπαζκφ ηνπο.

ΑποηειΫζκαηα: Ζ δηάζσζε ηεο φξαζεο ηνπ αζζελνχο επεηεχρζε ζηηο 3 απφ ηηο 9
πεξηπηψζεηο νπηζζνβνιβηθνχ αηκαηψκαηνο, ζηε 1 απφ ηηο 5 πεξηπηψζεηο ξήμεο
βνιβνχ θαη ζηηο 2 απφ ηηο 7 πεξηπηψζεηο ηξαπκαηηθήο νπηηθήο λεπξίηηδαο. Γηάζσζε
ηνπ βνιβνχ επεηεχρζε ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ξήμεο ηνπ βνιβνχ.
σκπερΪζκαηα: ηηο πεξηπηψζεηο νθζαικνθνγρηθψλ ηξαπκαηηζκψλ πςειήο
βαξχηεηαο ε παξέκβαζε ηνπ ηνκαηηθνχ θαη Γλαζνπξνζσπηθνχ Υεηξνπξγνχ είλαη
πνιχπιεπξε θαη θαζνξηζηηθή. Ο ξφινο ηνπ έγθεηηαη θπξίσο ζηελ έγθαηξε δηάγλσζή
ηνπο, ζηελ αλαγλψξηζή ησλ ζπλνδψλ επηπινθψλ, ζηελ άκεζε ζεξαπεπηηθή
παξέκβαζε ή/θαη ζην ζπληνληζκφ άιισλ εηδηθνηήησλ γηα ηε ζχλζεηε αληηκεηψπηζεο
ηνπο.

10. ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΚΑΣΑΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ
ΠΛΑΥΝΗΚΟΤ ΚΡΑΝΗΟΤ ΣΟ ΓΝΑ “Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ”
ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΔΝΣΑΔΣΗΑ 2012-2016
Καηνπκάο Κ.*, Αληεξξηώηεο Γ., Φπξγηόια Μ., Ληαλνύ Β., Σξηαληαθύιινπ Γ.,
Γεκόπνπινο Η.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΣΟΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΝΑΘΟΠΡΟΧΠΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΓΝΑ
«Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ»

Πεξίιεςε
Δηζαγωγά: Οη αζζελείο κε θαηάγκαηα ηνπ ζπιαρληθνχ θξαλίνπ απνηεινχλ
ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ αζζελψλ πνπ αληηκεησπίδνληαη ζηηο θιηληθέο ηνκαηηθήο θαη
Γλαζνπξνζσπηθήο Υεηξνπξγηθήο (ΓΠΥ). Ζ αλάιπζε θαη ε θαηαλφεζε ησλ
επηδεκηνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αζζελψλ απηψλ είλαη ζεκαληηθή θαη
απαξαίηεηε γηα ηνλ θαιχηεξν ζρεδηαζκφ πξνιεπηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ κέηξσλ.
θοπός: θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζεη ηα επηδεκηνινγηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ κε θαηάγκαηα ηνπ ζπιαρληθνχ θξαλίνπ πνπ
λνζειεχηεθαλ ζηελ Κιηληθή ΓΠΥ ηνπ ΓΝΑ «Γ. Γελλεκαηάο» θαηά ηελ πεληαεηία
2012-2016.
ΤιηθΪ θαη ΜΫζοδος: Έγηλε αλαδξνκηθή κειέηε ησλ αζζελψλ πνπ εηζήρζεζαλ ζηελ
Κιηληθή ΓΠΥ ηνπ ΓΝΑ «Γ. Γελλεκαηάο» κε θαηάγκαηα ζπιαρληθνχ θξαλίνπ απφ ηελ
1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2012 κέρξη θαη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2016. Καηαγξάθεθαλ ηα
ζηνηρεία ησλ αζζελψλ φζνλ αθνξά ηελ ειηθία, ην θχιν, ην είδνο ησλ θαηαγκάησλ
ζπιαρληθνχ θξαλίνπ πνπ έθεξαλ νη αζζελείο θαη ην αίηην ησλ θαηαγκάησλ (ηξφπνο
ηξαπκαηηζκνχ). Αθφκα έγηλε θαηαγξαθή ηεο ζεξαπεπηηθήο αληηκεηψπηζεο πνπ

έιαβαλ νη αζζελείο ζην ηκήκα φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ
θαηαγκάησλ θαη ηελ εκθάληζε ή φρη επηπινθψλ.
ΑποηειΫζκαηα: Σελ πεληαεηία 2012-2016 λνζειεχηεθαλ ζηελ Κιηληθή ηνκαηηθήο
θαη Γλαζνπξνζσπηθήο Υεηξνπξγηθήο ηνπ ΓΝΑ « Γ. Γελλεκαηάο» 290 αζζελείο, 256
άλδξεο θαη 34 γπλαίθεο.
Ζ ειηθία ησλ αζζελψλ θπκαηλφηαλ απφ 15 έσο 95 έηε. Ο ζπρλφηεξνο ηχπνο
θαηάγκαηνο ήηαλ απηά ηεο θάησ γλάζνπ. Σν θπξηφηεξν αίηην θαηαγκάησλ ζπιαρληθνχ
θξαλίνπ ήηαλ ηα ηξνραία, ηδηαίηεξα ην ηξνραίν κε δίθπθιν ρσξίο ηελ ρξήζε θξάλνπο,
ελψ αθνινζνχζε ε δηαπξνζσπηθή βία. ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αζζελψλ,
πξαγκαηνπνηήζεθε αλάηαμε θαη νζηενζχλζεζε ησλ θαηαγκάησλ κε βίδεο θαη πιάθεο
ηηηαλίνπ, ελψ ε εκθάληζε επηπινθψλ ήηαλ ζπάληα.
σδάηεζε, σκπερΪζκαηα: Σα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη δίλνπλ
πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαγκάησλ ηνπ ζπιαρληθνχ
θξαλίνπ ζηελ Διιάδα θαη θαηαδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε ιήςεο πξνιεπηηθψλ κέηξσλ κε
θπξηφηεξν ηελ ρξήζε θξάλνπο απφ ηνπο κνηνζπθιεηηζηέο.

11. ΓΗΠΛΖ ΟΣΔΟΣΟΜΗΑ ΣΖ ΚΑΣΧ ΓΝΑΘΟΤ: ΜΗΑ
ΠΡΟΠΔΛΑΖ ΜΔ ΠΟΛΛΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ
Καιατηζίδνπ Η, Αζηξείδεο Η..*, Βαρηζεβάλνο Κ., Παξαζθεπόπνπινο Κ., Βαθεηάδνπ
Μ., Κνπθόιεο Ν., Αλησληάδεο Κ.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΓΠΥ ΚΛΗΝΗΚΖ ΣΟΤ ΓΝΘ «Γ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ»

Πεξίιεςε
Πξφθεηηαη πεξί κηαο απιήο ρεηξνπξγηθήο ηερληθήο πνπ καο δίλεη δπλαηφηεηεο
επξχηεξεο πξνζπέιαζεο ζην πηεξπγνγλλαζηαίν, ζην ππνθξνηάθην θαη ζην
πιαγηνθαξπγγηθφ δηάζηεκα απφ ην πνεηδέο νζηνχλ κέρξη ηε βάζε ηνπ θξαλίνπ. ηελ
εξγαζία απηήλ παξαζέηνληαη φια ηα πεξηζηαηηθά πνπ είραλ νγθφκνξθεο βιάβεο ζηα
παξαπάλσ δηαζηήκαηα θαη αληηκεησπίζηεθαλ ζηελ θιηληθή ηεο ηνκαηηθήο θαη
Γλαζνπξνζσπηθήο Υεηξνπξγηθήο ηνπ ΓΝΘ „Γ. Παπαληθνιάνπ‟ , κε δηπιή νζηενηνκία
ηεο θάησ γλάζνπ, απφ ην 2000 κέρξη ην 2017.
πιιέρηεθαλ 22 πεξηζηαηηθά ηα νπνία θαη κειεηήζεθαλ σο πξνο ηα δεκνγξαθηθά
ηνπο ζηνηρεία, ηελ αηηηνινγία ηνπο, ηηο ελδείμεηο ρεηξνπξγηθήο παξέκβαζεο, ηα
απνηειέζακηα θαη ηηο επηπινθέο απηήο ηεο ρεηξνπξγηθήο ηερληθήο.
πκπεξαζκαηηθά ε ηερληθή ηεο πξνζπέιαζεο ζηα παξαπάλσ δηαζηήκαηα κε δηπιή
νζηενηνκία πξνζθέξεη ηθαλνπνηεηηθφηαην ρψξν γηα αζθαιείο ρεηξνπξγηθέο εθηνκέο

νγθφκνξθσλ βιάβψλ θαη ηαπηφρξνλα ηελ αζθάιεηα ησλ ρεηξηζκψλ ζηα αγγεία θαη ηα
λεχξα ηεο πεξηνρήο, αθνχ ε ζλεζηκφηεηα απηήο είλαη κηθξή θαη νη επηπινθέο
ζπλήζσο παξνδηθέο θαη εχθνια δηαρεηξίζηκεο.

12. ΤΓΚΡΗΖ ΣΖ ΑΡΥΗΚΖ ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ ΜΔΣΑΞΤ
ΔΜΦΤΣΔΤΜΑΣΧΝ ΠΟΤ ΣΟΠΟΘΔΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ ΑΝΧ
ΓΝΑΘΟ,
ΣΖΝ
ΠΔΡΗΟΥΖ
ΣΧΝ
ΓΟΜΦΗΧΝ
ΚΑΗ
ΠΡΟΓΟΜΦΗΧΝ, Δ ΑΝΑΠΛΑΜΔΝΟ ΟΣΟ ΜΔ 100%
ΑΤΣΟΛΟΓΟ ΜΟΥΔΤΜΑ Ζ ΜΔ ΔΝΑ ΜΗΓΜΑ 50%-50% ΜΔ
ΒΟΔΗΟ ΞΔΝΟΜΟΥΔΤΜΑ: ΤΣΖΜΑΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΖ
ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΣΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
Πνύινο Ο.*, Μεξδηώηε Μ., Κνιόκβνο Ν., Σδέξκπνο Φ .
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ, ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟΤ
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ
Πεξίιεςε
ΔΗΑΓΧΓΖ: Σα ηειεπηαία ρξφληα ε Αξρηθή ηαζεξφηεηα ζηαδηαθά αλαδεηθλχεηαη ζε
έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ έθβαζε ησλ εκθπηεπκάησλ, θαζψο έρεη απνδεηρζεί
φηη ηα εκθπηεχκαηα πνπ ηείλνπλ λα απνηχρνπλ, εκθαλίδνπλ κηα ζπλερή κείσζε ηεο
ζηαζεξφηεηαο ζην ρξφλν. Δπηπιένλ, ζπληζηά θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ πξσηνθφιισλ άκεζεο θφξηηζεο.
ΚΟΠΟ: ηφρνο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε ζχγθξηζε ηεο Αξρηθήο ηαζεξφηεηαο
κεηαμχ εκθπηεπκάησλ πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ άλσ γλάζν, ζηελ πεξηνρή ησλ
γνκθίσλ θαη πξνγνκθίσλ, ζε αλαπιαζκέλν νζηφ είηε κε 100% απηφινγν κφζρεπκα ή
κε έλα κίγκα 50%-50% κε βφεην μελνκφζρεπκα.
ΜΔΘΟΓΟ ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ: Ζ παξνχζα κειέηε ζρεδηάζηεθε σο κηα ζπζηεκαηηθή
πεξηγξαθηθή αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο. Ζ ζηξαηεγηθή αλαδήηεζεο βαζίδεηαη ζε
έλα ηξνπνπνηεκέλν πιαίζην PIO (Population –Intervention - Outcome) θαη ζε
ειεχζεξε έξεπλα (hand search). Ζ κειέηε πεξηειάκβαλε κηα ειεθηξνληθή αλαδήηεζε
ησλ άξζξσλ πνπ δεκνζηεχζεθαλ απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2007 έσο Ννέκβξην 2017.
Οη φξνη αλαδήηεζεο ήηαλ έλαο ζπλδπαζκφο ησλ θαηάιιεισλ Medical Subject
Headlines (MeSH-Terms), θαζψο θαη ιέμεηο ειεχζεξνπ θεηκέλνπ ζε απιέο ή
πνιιαπιέο ζπδεχμεηο. Κξηηήξηα έληαμεο/απνθιεηζκνχ εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ ηειηθή
επηινγή άξζξσλ.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: ηηο αλαδεηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην MED-LINE
(PubMed), εληνπίζηεθαλ ζπλνιηθά 138 άξζξα. Απηά εμεηάζηεθαλ απφ δχν
δηαθνξεηηθνχο εξεπλεηέο θαη κε βάζε ηα θξηηήξηα έληαμεο/απνθιεηζκνχ,

ρξεζηκνπνηήζεθαλ 11. Απφ απηά εθκαηεχζεθαλ δεδνκέλα γηα ηνλ ηχπν θαη ηελ
ηνπνζεζία ηνπ κνζρεχκαηνο, ησλ αξηζκφ ην θχιν θαη ηελ ειηθία ησλ αζζελψλ θαη ην
χςνο ηνπ νζηνχ ππνδνρήο (φπνπ ήηαλ δπλαηφ) θαη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ Αξρηθή
ηαζεξφηεηα ησλ εκθπηεπκάησλ.
ΤΕΖΣΖΖ: Μεηά απφ ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ απνδείρζεθε φηη ε Αξρηθή
ηαζεξφηεηα κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ δελ ήηαλ ζεκαληηθά δηαθνξεηηθή, κε ηελ νκάδα
ηνπ απηφινγνπ κνζρεχκαηνο λα ππεξέρεη ειαθξψο. ηελ θιίκαθα ISQ θαη νη δχν
νκάδεο θπκαίλνληαλ ζε ηηκέο κεγαιχηεξεο ηνπ 65 αιιά κηθξφηεξεο ηνπ 70 γεγνλφο
πνπ πηζαλψο εγείξεη πξνβιεκαηηζκφ ηφζν γηα ην ρεηξνπξγηθφ πξσηφθνιιν, φζν θαη
γηα ην πξσηφθνιιν θφξηηζεο πνπ είλαη βέιηηζην λα ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ
αληηκεησπίδνληαη ηέηνηεο αλαπιαζκέλεο πεξηνρέο.
ΔΠΗΛΟΓΟ: Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλαζθφπεζε θαίλεηαη λα επηηπγράλεηαη
ηθαλνπνηεηηθή αξρηθή ζηαζεξφηεηα ηφζν ζε νζηφ αλαπιαζκέλν κε 100% απηφινγν
κφζρεπκα φζν θαη κε κίγκα κε βφεην. Χζηφζν ζα πξέπεη ζην κέιινλ λα γίλνπλ
πεξηζζφηεξεο κειέηεο έηζη ψζηε λα εμαρζνχλ πην αθξηβή απνηειέζκαηα αλαθνξηθά
κε ηελ Αξρηθή ηαζεξφηεηα, ηα δηάθνξα είδε κνζρεπκάησλ θαη ηε ζρέζε απηψλ κε
ηελ επηηπρία ηνπ εκθπηεχκαηνο.

13. ΔΝΓΟΣΟΜΑΣΗΚΖ ΛΖΦΖ ΟΣΗΚΧΝ ΜΟΥΔΤΜΑΣΧΝ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΟΓΟΝΣΗΚΧΝ ΔΜΦΤΣΔΤΜΑΣΧΝ
Υξπζάλζνπ Η.*, Εακπάξα Η., Μπνπγηνπθιήο Κ., Εακπάξα Δ., Πεηζίλεο Β., Εακπάξαο
Γ.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΣΜΖΜΑ ΟΓΟΝΣΗΚΧΝ ΔΜΦΤΣΔΤΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΗΣΗΚΖ
ΑΝΑΠΛΑΖ ΓΘΚΑ «ΤΓΔΗΑ», ΑΘΖΝΑ
Πεξίιεςε
ΔΗΑΓΧΓΖ: Ζ ηνπνζέηεζε νδνληηθψλ εκθπηεπκάησλ ζε πεξηνρέο κε νζηηθφ
έιιεηκκα, ζπρλά απαηηεί ηελ ρξήζε θάπνηνπ είδνπο νζηηθνχ κνζρεχκαηνο. Ζ κεγάιε
πνηθηιία ελαιιαθηηθψλ πεγψλ νζηηθψλ κνζρεπκάησλ θαη ππνθαηάζηαησλ, πνπ είλαη
δηαζέζηκε ζήκεξα, αληαπνθξίλεηαη ζην επξχ θάζκα ησλ εθαξκνγψλ ηνπο. Σα
απηφινγα νζηηθά κνζρεχκαηα απνηεινχλ ην ηδαληθφ κνζρεπκαηηθφ πιηθφ, αιιά θαη ην
πξφηππν γηα ηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ ππνινίπσλ. Απηφ νθείιεηαη ζε ηέζζεξηο
ραξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο ηνπο: νζηενγέλεζε, νζηενεπαγσγή, νζηενθαζνδήγεζε θαη
βέβαηα απφιπηε ηζηνζπκβαηφηεηα.
ΚΟΠΟ: θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ ηερληθψλ ιήςεο ησλ
ελδνζηνκαηηθψλ απηνκνζρεπκάησλ θαζψο ησλ απνηειεζκάησλ, ζε θιηληθφ επίπεδν,
απφ ηε ρξήζε ηνπο.

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ: Ζ ιήςε ησλ ελδνζηνκαηηθψλ νζηηθψλ απηνκνζρεπκάησλ κπνξεί
λα γίλεη απφ ζέζεηο, φπσο ε πεξηνρή ηνπ γελείνπ, ην νπηζζνγφκθην ηξίγσλν, ην ζψκα
θαη ν θιάδνο ηεο θάησ γλάζνπ, αιιά θαη ην γλαζηαίν θχξησκα ηεο άλσ γλάζνπ.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ: Ζ ρξήζε ησλ ελδνζηνκαηηθψλ νζηηθψλ κνζρεπκάησλ σο νζηηθή
πεγή γηα ηελ ηνπνζέηεζε νζηενελζσκαηνχκελσλ εκθπηεπκάησλ ζε γλάζνπο κε
ειιεηκκαηηθή νζηηθή κάδα, ζε ζπλδπαζκφ κε θαηεπζπλφκελε νζηηθή αλάπιαζε
(ΚΟΑ), επηηξέπεη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ζηνκαηνγλαζηθνχ ζπζηήκαηνο κε πνιχ
θαιά απνηειέζκαηα ζην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ απηφ απαηηείηαη.

14. ΔΠΗΠΛΟΚΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΑΝΤΦΧΖ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ ΣΟΤ
ΗΓΜΟΡΔΗΟΤ – ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ
Εακπάξα Δ.*, Υξπζάλζνπ Η., Εακπάξα Η., Μπνπγηνπθιήο Κ., Πεηζίλεο Β., Εακπάξαο
Γ.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΣΜΖΜΑ ΟΓΟΝΣΗΚΧΝ ΔΜΦΤΣΔΤΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΗΣΗΚΖ
ΑΝΑΠΛΑΖ ΓΘΚΑ «ΤΓΔΗΑ», ΑΘΖΝΑ

Πεξίιεςε
ΔΗΑΓΧΓΖ: Ζ απνθαηάζηαζε ηεο λσδήο νπίζζηαο άλσ γλάζνπ κε νδνληηθά
εκθπηεχκαηα, φηαλ ην χςνο ηνπ νζηνχ δελ είλαη επαξθέο (&gt;8 mm), είλαη εθηθηή
κφλν κε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε γηα ηελ αλχςσζε ηνπ εδάθνπο ηνπ ηγκνξείνπ. Οη
ηερληθέο είλαη θπξίσο δχν: ε αλνηθηή, κε πιάγην νζηηθφ παξάζπξν θαη ε θιεηζηή κε
ηελ ρξήζε εηδηθψλ νζηενηφκσλ.
ΚΟΠΟ: θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε θιηληθψλ πεξηζηαηηθψλ
εθαξκνγήο ησλ παξαπάλσ δχν ηερληθψλ, ηελ ρεηξνπξγηθή ηερληθή ηνπο, νη ελδείμεηο
θαη αληελδείμεηο ηεο θάζε κεζφδνπ, ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπο, θαζψο
θαη ηηο κεζφδνπο αληηκεηψπηζεο ησλ δηεγρεηξεηηθψλ επηπινθψλ.
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ: Ζ αλνηθηή ηερληθή ζπλίζηαηαη ζηε δεκηνπξγία νζηηθνχ παξαζχξνπ
ζην παξεηαθφ ηνίρσκα ηνπ ηγκνξείνπ θαη ζηελ απνθφιιεζε θαη αλχςσζε ηεο
κεκβξάλεο ηνπ Schneider έσο ην επηζπκεηφ χςνο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ νζηηθνχ
κνζρεχκαηνο. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ εκθπηεπκάησλ κπνξεί λα γίλεη, είηε ζηνλ ίδην
ρξφλν, αλ κπνξεί λα επηηεπρζεί ηθαλνπνηεηηθή αξρηθή ζηαζεξφηεηα, είηε ζε δεχηεξε
θάζε κεηά ηελ επίηεπμε ηεο νζηηθήο αλάπιαζεο. Γηα πεξηνξηζκέλνπ χςνπο
αλχςσζε, κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε θιεηζηή ηερληθή, φπνπ ε πξνζπέιαζε γίλεηαη απφ
ηελ θνξπθή ηεο θαηληαθήο αθξνινθίαο θαη κε ηε ρξήζε εηδηθψλ νζηενηφκσλ
δεκηνπξγνχληαη θξεάηηα έσο ην επηζπκεηφ κήθνο.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣA: Ζ ζπρλφηεξε επηπινθή είλαη ε δηάηξεζε ηεο κεκβξάλεο ηνπ
ηγκνξείνπ. Ζ αληηκεηψπηζε κηθξψλ, ζρεηηθά, δηαηξήζεσλ είλαη εθηθηή κε ηε ρξήζε
απνξξνθήζηκεο κεκβξάλεο θνιιαγφλνπ, κε πνιχ θαιά απνηειέζκαηα ζηελ
πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ. ηηο πεξηπηψζεηο εθηεηακέλσλ δηαηξήζεσλ, είηε ε
επέκβαζε δηαθφπηεηαη είηε επηρεηξείηαη απνθαηάζηαζε κε ηε ρξήζε κνζρεχκαηνο κε
κνξθή «κπινθ» ήπνιηνπνηεκέλνπ κνζρεχκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε πιάζκα πινχζην
ζε αηκνπεηάιηα (platelet-rich plasma).

15. ΚΑΣΔΤΘΤΝΟΜΔΝΖ ΟΣΗΚΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ ΜΔ ΥΡΖΖ
ΑΠΟΡΡΟΦΖΗΜΧΝ ΜΔΜΒΡΑΝΧΝ
Εακπάξα Η.*, Υξπζάλζνπ Η., Εακπάξα Δ., Μπνπγηνπθιήο Κ., Πεηζίλεο Β., Εακπάξαο
Γ.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΣΜΖΜΑ ΟΓΟΝΣΗΚΧΝ ΔΜΦΤΣΔΤΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΗΣΗΚΖ
ΑΝΑΠΛΑΖ ΓΘΚΑ «ΤΓΔΗΑ», ΑΘΖΝΑ

Πεξίιεςε
ΔΗΑΓΧΓΖ: Σα νζηηθά ειιείκκαηα ηεο θαηληαθήο αθξνινθίαο πνιχ ζπρλά
απνηεινχλ ζεκαληηθφ πξφβιεκα θαηά ηελ νδνληηαηξηθή ζεξαπεία. ηηο κέξεο καο
πνιινί αζζελείο επηδεηνχλ ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ειιεηπφλησλ δνληηψλ κε νδνληηθά
εκθπηεχκαηα. ε πνιινχο εμ' απηψλ απαηηείηαη νξηζκέλνπ βαζκνχ νζηηθή αλάπιαζε
κε δηάθνξεο ηερληθέο. ήκεξα είλαη θαιά ηεθκεξησκέλν πσο ε αχμεζε ηνπ φγθνπ ηεο
θαηληαθήο αθξνινθίαο ζε ππνιεηκκαηηθέο γλάζνπο απνηειεί αμηφπηζηε θαη
πξνβιέςηκε ρεηξνπξγηθή δηαδηθαζία.
ΚΟΠΟ: θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε θιηληθψλ πεξηζηαηηθψλ πνπ
πεξηιακβάλνπλ απνθαηάζηαζε νζηηθψλ ειιεηκκάησλ ζε νξηδφληην ή θάζεην επίπεδν,
φπνπ θξίζεθε ζθφπηκε ε ηνπνζέηεζε απνξξνθήζηκσλ κεκβξαλψλ. Δπηπιένλ,
παξνπζηάδνληαη πεξηπηψζεηο αλχςσζεο ηεο κεκβξάλεο ηνπ ηγκνξείνπ άληξνπ γηα
ηελ ηνπνζέηεζε εκθπηεπκάησλ ζηηο νπίζζηεο πεξηνρέο ηεο άλσ γλάζνπ κε
αλεπαξθέο νζηηθφ ππφβαζξν.
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ: Ζ κεζνδνινγία ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε
απνξξνθήζηκσλ κεκβξαλψλ θαη νζηηθψλ κνζρεπκάησλ, απηνγελνχο θαη αιινγελνχο
πξνειεχζεσο, κε ην απηνγελέο κφζρεπκα λα απνηειεί ην πξνηηκψκελν πιηθφ γηα ηελ
αχμεζε ηεο νζηηθήο κάδαο.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ: Ζ θαηεπζπλφκελε νζηηθή αλαγέλλεζε κε απνξξνθήζηκεο
κεκβξάλεο ελδείθλπηαη, θπξίσο ζε νζηηθά ειιείκκαηα ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο.
ηηο πεξηπηψζεηο φκσο εθηεηακέλσλ νζηηθψλ ειιεηκκάησλ πξνηείλεηαη ε ρξήζε κε
απνξξνθήζηκσλ κεκβξαλψλ.

16.
ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ
ΣΧΝ
ΠΔΡΗΔΜΦΤΣΔΤΜΑΣΗΚΧΝ
ΜΑΛΑΚΧΝ ΗΣΧΝ ΣΖΝ ΠΡΟΘΗΑ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΕΧΝΖ ΚΑΗ
ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΖΝ ΣΔΛΗΚΖ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ
ηξηγθόλε Α.*, αιία Α., Γθάηδαξνο ., Γνύζηαο Ζ.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟΤ
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ

Πεξίιεςε
ΔΗΑΓΧΓΖ: Πξνζήιζε αζζελήο, εηψλ 23 κε εθγφκθσζε ηνπ #11 ιφγσ
ηξαπκαηηζκνχ θαη ειεχζεξν ηαηξηθφ ηζηνξηθφ. Σν αίηεκα ηεο ήηαλ ε απνθαηάζηαζε
ηνπ ειιείπνληνο δνληηνχ κε ηελ πςειφηεξε δπλαηή αηζζεηηθή απφδνζε.
ΜΔΘΟΓΟ: Έγηλε ιήςε ηαηξηθνχ θαη νδνληηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ, αξρηθψλ
απνηππσκάησλ άλσ θαη θάησ θξαγκνχ, θσηνγξαθηψλ θαζψο θαη αθηηλνγξαθηψλ.
Όζηεξα απφ κειέηε πξνηάζεθαλ ζηελ αζζελή ηα πηζαλά ζρέδηα ζεξαπείαο θαη
απνθαζίζηεθε ην ηειηθφ πξνζζεηηθφ ζρέδην απνθαηάζηαζεο ην νπνίν πεξηιάκβαλε
ηνπνζέηεζε κνλήξνπο εκθπηεχκαηνο ζηε λσδή πεξηνρή θαη νινθεξακηθή
απνθαηάζηαζε.
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ: Σνπνζεηήζεθε εκθχηεπκα XIVE, δηακέηξνπ 3,4mm θαη κήθνπο 13mm
κε αλαπέηαζε θξεκλνχ. Όζηεξα απφ δηάζηεκα 3 κελψλ νζηενελζσκάησζεο, έγηλε
απνθάιπςε ηνπ εκθπηεχκαηνο θαη ηνπνζέηεζε άμνλα επνχισζεο.
Μεηά απφ δηέιεπζε 15 εκεξψλ, έγηλε απνθνριίσζε ηνπ άμνλα επνχισζεο θαη
επηιέρζεθε ε ρξήζε ηνπ Esthetic Cap γηα ηε δηακφξθσζε ησλ πεξηεκθπηεπκαηηθψλ
ηζηψλ. Απηφ εμαηνκηθεχηεθε ζην χςνο ηνπ ζπγθεθξηκέλν νπιηθνχ πεγαδηνχ θαη
θαηαζθεπάζηεθε κεηαβαηηθή ζηεθάλε απφ PMMA ε νπνία ζπγθνιιήζεθε ζην
Esthetic Cap. Ζ αζζελήο επαλήιζε χζηεξα απφ δηάζηεκα 1 εβδνκάδαο γηα ηελ
πξνζζήθε αθξπιηθνχ ζην ππννπιηθφ ηκήκα ηεο κεηαβαηηθήο απνθαηάζηαζεο κε
ζθνπφ ηελ θαιχηεξε δηακφξθσζε ησλ πεξηβαιιφλησλ ηζηψλ.
„Έπεηηα απφ 1 εβδνκάδα, απνθνριηψζεθε ε κεηαβαηηθή απνθαηάζηαζε θαη
βπζίζηεθε ζε πνζφηεηα πνιχ– βηλχι- ζηινμάλεο κε ζθνπφ ηε κεηαθνξά ηεο
αξρηηεθηνληθήο ησλ πεξηεκθπηεπκαηηθψλ ηζηψλ ζηνλ άμνλα απνηχπσζεο.
Έγηλε ιήςε ηειηθνχ απνηππψκαηνο κε ηε κέζνδν ηνπ αλνηθηνχ δηζθαξίνπ κε ηνλ
εμαηνκηθεπκέλν πιένλ άμνλα απνηχπσζεο θαη επαλαηνπνζέηεζε ηεο κεηαβαηηθήο
απνθαηάζηαζεο.
ΤΜΠΔΡΑΜΑ: ρεδηάζηεθε θαη θαηαζθεπάζζεθε εμαηνκηθεπκέλν νινθεξακηθφ
δηαβιελλνγφλην ζηήξηγκα κε ην ζχζηεκα CAD – CAM. ε απηφ κεηαθέξζεθαλ πηζηά
ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νπιηθνχ ηκήκαηνο ηεο κεηαβαηηθήο απνθαηάζηαζεο έρνληαο
έηζη κία πξνβιέςηκε ηειηθή πξνζζεηηθή εξγαζία.

17. ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΜΔΟΦΑΖ ΓΗΑΒΛΔΝΝΟΓΟΝΗΟΤ
ΣΖΡΗΓΜΑΣΟ – ΔΜΦΤΣΔΤΜΑΣΟ ΣΟΤ
ΠΔΡΗΔΜΦΤΣΔΤΜΑΣΗΚΟΤ ΗΣΟΤ
Αθνπμελίδεο Π., Γνύζηαο Υ.*, Ηαηξνύ Π., Γνύζηαο Ζ.

Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΣΜΖΜΑ ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΖ ΔΚΠΑ

Πεξίιεςε
Δηζαγωγά: Ζ πξφνδνο ζηνλ ηνκέα ηεο εκθπηεπκαηνινγίαο είλαη αικαηψδεο. Ζ
νζηενελζσκάησζε ζεσξείηαη πιένλ δεδνκέλε θαη ζηφρνο ζήκεξα είλαη ε
καθξνρξφληα ζηαζεξφηεηα ησλ πεξηεκθπηεπκαηηθψλ ηζηψλ. Έλαο παξάγνληαο πνπ
επεξεάδεη απηή ηε ζηαζεξφηεηα είλαη ε ζχλδεζε δηαβιελλνγφληνπ ζηεξίγκαηνο θαη
εκθπηεχκαηνο,
ην
δηάθελν
ηεο
νπνίαο
ιεηηνπξγεί
σο
δεμακελή
κηθξνβίσλ,πξνθαιψληαο ηελ θιεγκνλψδε δηήζεζε ζηνπο πεξηεκθπηεπκαηηθνχο
ηζηνχο.
θοπός: ηελ παξνχζα εξγαζία ζα αλαιπζεί ε δπλακηθή ζρέζε κεηαμχ
δηαβιελλνγφληνπ ζηεξίγκαηνο θαη εκθπηεχκαηνο, ε επίδξαζή ηεο ζηνπο
πεξηεκθπηεπκαηηθνχο ηζηνχο θαη ζα ζπδεηεζνχλ νη επηινγέο φζνλ αθνξά ηε δηάηαμε
απηήο ηεο κεζφθαζεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ δηάθελνπ θαη ησλ κηθξνθηλήζεσλ.
ΜΫζοδοη – ΤιηθΪ: Έγηλε αλαδήηεζε ζην PubMed κε ιέμεηο θιεηδηά microleakage,
abutment, implant. Ζ επηινγή αξρηθά έγηλε κε βάζε ηνλ ηίηιν θαη ζηε ζπλέρεηα κε
βάζε ηηο πεξηιήςεηο.
Υξεζηκνπνηήζεθε αγγιηθή θαη γεξκαληθή βηβιηνγξαθία.
σδάηεζε: Δμαηηίαο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ αδπλακηψλ θαη ησλ καζεηηθψλ
θνξηίζεσλ, παξαηεξείηαη ε παξνπζία κηθξνθίλεζεο θαη δηάθελνπ κεηαμχ
δηαβιελλνγφληνπ ζηεξίγκαηνο θαη εκθπηεχκαηνο. πλέπεηα απνηειεί ε
κηθξνδηείζδπζε ζην εζσηεξηθφ θαη ε ηαπηφρξνλε κεραληθή θζνξά ησλ εμαξηεκάησλ,
ιφγσ ηξηβήο. ε βάζνο ρξφλνπ, απμάλεηαη πεξαηηέξσ ε κηθξνθίλεζε θαη ην δηάθελν,
θαη δεκηνπξγείηαη ζην ρψξν απηφ κηα δεμακελή κηθξνβίσλ. Σα κηθξφβηα, νη
παξάγνληέο ηνπο, θαη ηα πξντφληα κεραληθήο θζνξάο, πξνθαινχλ δηήζεζε απφ
θιεγκνλψδε θχηηαξα ζηελ πεξηνρή, πνπ πηζηεχεηαη φηη ζπληειεί ζηελ αθξνξξηδηθή
κεηαηφπηζε ησλ πεξηεκθπηεπκαηηθψλ ηζηψλ.
σκπερΪζκαηα: Έρνπλ παξαηεξεζεί ζεκαληηθέο δηάθνξεο ζε δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ
ζπλδέζεηο, κε ηα εκθπηεχκαηα θσληθήο ζχλδεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα, ηνπ ηχπνπ
Morse-Taper λα παξνπζηάδνπλ ην κηθξφηεξν δηάθελν θαη κηθξνθηλήζεηο. Ζ αμηνπηζηία
ηεο ζχλδεζεο επεξεάδεηαη απφ ηελ πνηφηεηα θαηαζθεπήο ηνπ εκθπηεχκαηνο θαη ησλ

πξνζζεηηθψλ εμαξηεκάησλ ηνπ, θαζψο θαη απφ ηελ ηειηθή ξνπή θνριίσζεο ηνπ
ζηεξίγκαηνο.

18. ΑΜΔΖ ΔΜΦΤΣΔΤΖ ΣΖΝ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΕΧΝΖ
Αθνπμελίδεο Π.*, Μαιάκεο Γ.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΑΘΖΝΧΝ, ΔΚΠΑ

Πεξίιεςε
Δηζαγωγά: Ζ ηνπνζέηεζε εκθπηεχκαηνο ζην κεηεμαθηηθφ θαηλίν θαη ηδηαίηεξα ζηελ
πεξηνρή ηεο αηζζεηηθήο δψλεο απνηειεί έλα δήηεκα πνπ πξνθαιεί έληνλν θιηληθφ
πξνβιεκαηηζκφ. Με ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα πνπ καο πξνζθέξεη ε έξεπλα ζηνλ ηνκέα
ηεο εκθπηεπκαηνινγίαο, γλσξίδνπκε φηη ππφ ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο, ε άκεζε
εκθχηεπζε κπνξεί λα έρεη απνηειέζκαηα εθάκηιια ησλ πξσηνθφιισλ κεζχζηεξεο
ηνπνζέηεζεο.
θοπός: κέζσ ηεο αλαζθφπεζεο ηεο ζχγρξνλεο βηβιηνγξαθίαο θαη ηεο
παξνπζίαζεο ζρεηηθψλ θιηληθψλ πεξηζηαηηθψλ, ε παξνχζα εξγαζία εζηηάδεη ζηηο
ελδείμεηο, ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο άκεζεο εκθχηεπζεο.
ΜΫζοδος: Σν Ννέκβξην ηνπ 2017 πξαγκαηνπνηήζεθε αλαζθφπεζε ηεο ζχγρξνλεο
βηβιηνγξαθίαο κέζσ ειεθηξνληθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, κε ζέκα ηελ άκεζε
ηνπνζέηεζε εκθπηεπκάησλ ζηελ αηζζεηηθή δψλε. Ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζηηο
ελδείμεηο απηήο, θαη ζηελ ηερληθή ηεο.
ΑποηειΫζκαηα: Ζ άκεζε ηνπνζέηεζε εκθπηεπκάησλ ζηελ αηζζεηηθή δψλε, βάζεη
ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο, απνηειεί αζθαιή ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε εθφζνλ
πιεξνχληαη νη θαηάιιειεο θιηληθέο πξνυπνζέζεηο. Αλ θαη ηερληθά πην απαηηεηηθή,
πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα κείσζεο ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ ζεξαπείαο ησλ αζζελψλ,
δηεπθνιχλεη ηε δηαηήξεζε κέξνπο ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ καιαθψλ ηζηψλ θαη
πεξηνξίδεη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ.
σδάηεζε: Ζ άκεζε εκθχηεπζε ζηελ αηζζεηηθή δψλε, αλ θαη πξνβιέςηκε σο
δηαδηθαζία, απνηειεί κηα ηερληθά δχζθνιε θαη απαηηεηηθή ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε.
Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ είλαη ν
ελδειερήο πξνεγρεηξεηηθφο έιεγρνο, ε ζσζηή επηινγή εκθπηεχκαηνο θαη
ηξηζδηάζηαηεο ηνπνζέηεζήο ηνπ θαη ε ρξήζε κεηαβαηηθήο απνθαηάζηαζεο. ε
πεξηπηψζεηο ιεπηνχ βηφηππνπ, ε πξνθαηαβνιηθή αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ καιαθψλ
ηζηψλ κε ππνεπηζειηαθά κνζρεχκαηα ζπλδεηηθνχ ηζηνχ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε
ζηαζεξφηεηα ηνπ πεξηγξάκκαηφο ηνπο.

19. ΑΜΔΖ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΔΜΦΤΣΔΤΜΑΣΟ ΚΑΗ
ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΦΑΣΝΗΟΤ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ
ΞΔΝΟΜΟΥΔΤΜΑΣΟ ΚΑΗ A-PRF ΣΖΝ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΕΧΝΖ
Πξσηνγεξάθε Ν.*, Βιάρνο Δ., Λακπξηλνύδε Α., Φνπξκνύδεο Η.

Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΔΚΠΑ

Πεξίιεςε
Δηζαγωγά: Σν αξρηθφ ρεηξνπξγηθφ πξσηφθνιιν πνπ είρε πξνηαζεί απφ ηνπο
Bränemark θαη ζπλ. φζνλ αθνξά δφληηα κε θαθή πξφγλσζε πεξηιάκβαλε ηελ
εμαγσγή ηνπο θαη κηα πεξίνδν επνχισζεο ηξηψλ έσο έμη κελψλ. Έπεηηα, θαη πξηλ
απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ εκθπηεχκαηνο, ζα έπξεπε λα δηαρεηξηζηνχλ ηπρφλ
ειιείκκαηα ησλ καιαθψλ θαη ζθιεξψλ ηζηψλ. χκθσλα κε αλαζεσξεκέλα
ρεηξνπξγηθά πξσηφθνιια, ε άκεζε ηνπνζέηεζε ηνπ εκθπηεχκαηνο, ππνβνεζνχκελε
απφ ηε ζχγρξνλε θαηεπζπλφκελε νζηηθή αλαγέλλεζε, κεηεμαθηηθά, ζηελ αηζζεηηθή
δψλε, απνηειεί κηα άξηζηε θαη ιηγφηεξν ρξνλνβφξα ηερληθή δηαηήξεζεο ησλ καιαθψλ
θαη ζθιεξψλ ηζηψλ.
θοπός: θνπφο παξνπζίαζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θιηληθήο πεξίπησζεο είλαη ε
παξνπζίαζε ησλ ρεηξνπξγηθψλ αιιά θαη ησλ πξνζζεηηθψλ ρεηξηζκψλ πνπ αθνξνχλ
ζηελ άκεζε ηνπνζέηεζε εκθπηεχκαηνο ζηελ πξφζζηα πεξηνρή ηεο άλσ γλάζνπ ζε
ζπλδπαζκφ κε θαηεπζπλφκελε νζηηθή αλαγέλλεζε (GBR) κε ηε ρξήζε
μελνκνζρεχκαηνο θαη ηεο ηερληθήο A-PRF. Ζ πξνζζεηηθή απνθαηάζηαζε
πξαγκαηνπνηήζεθε 6 κήλεο αξγφηεξα.
ΜΫζοδος θαη ΤιηθΪ: ε γπλαίθα 33 εηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε αηξαπκαηηθή εμαγσγή
ηνπ άλσ δεμηνχ θεληξηθνχ ηνκέα ηεο (#11) ιφγσ θαηάγκαηνο ηεο ξίδαο ηνπ.
Γηαπηζηψζεθε ζεκαληηθή απψιεηα νζηηθνχ φγθνπ.
Ζ εμαγσγή πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε βνήζεηα πηεδνηφκνπ (Piezosurgery®),
αθνινπζνχκελν απφ άκεζε ηνπνζέηεζε εκθπηεχκαηνο (XIVE-Dentsply®, 3.8mm x
15mm). Πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί ην παξεηαθφ νζηηθφ έιιεηκκα, εθαξκφζηεθε
GBR κε ηε ρξήζε μελνκνζρεχκαηνο (Geistlich Bio-Oss®) αλακεκεηγκέλν κε
απηφινγα θχηηαξα πιάζκαηνο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ κέζσ ηεο ηερληθήο A-PRF.
Καηαζθεπάζηεθαλ δχν απηφινγεο κεκβξάλεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ κνζρεπκαηηθνχ
πιηθνχ θαη ηνπ εκθπηεχκαηνο. ηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηήζεθε ε κχιε ηνπ εμαρζέληνο
δνληηνχ σο κεηαβαηηθή απνθαηάζηαζε αθηλεηνπνηεκέλε κε ζχλζεηε ξεηίλε ζηα
γεηηνληθή δφληηα ε νπνία πέληε κήλεο αξγφηεξα (νπφηε έγηλε ε απνθάιπςε ηνπ
εκθπηεχκαηνο) αληηθαηαζηάζεθε απφ κία θνριηνχκελε κεηαβαηηθή απνθαηάζηαζε.
Σειηθά, ηνπνζεηήζεθε κηα εμαηνκηθεπκέλε πξνζζεηηθή απνθαηάζηαζε.

ΑποηειΫζκαηα: Ζ άκεζε ηνπνζέηεζε εκθπηεχκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε GBR δχλαηαη
λα πεξηνξίζεη ηελ κεηεμαθηηθή νζηηθή απψιεηα, λα ειαρηζηνπνηήζεη ηα ζεξαπεπηηθά
ζηάδηα θαη λα είλαη ιηγφηεξν ρξνλνβφξα. Δπηπξφζζεηα, ε δηαδηθαζία είλαη πνιχ άλεηε
θαη απνδεθηή απφ ηνλ αζζελή. Σν πξσηφθνιιν A-PRF ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ
ηαηξηθή θαη ηελ νδνληηαηξηθή θαζψο παξέρεη απηφινγα θχηηαξα θαη απμεηηθνχο
παξάγνληεο πνπ βνεζνχλ ζηε δηαδηθαζία ηεο επνχισζε θαη ειαρηζηνπνηεί ηπρφλ
αληηδξάζεηο μέλνπ ζψκαηνο. Ζ πξνζζεηηθή απνθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηελ επίηεπμε
νζηενελζσκάησζεο. Σέινο, ην πξνθίι αλάδπζεο κπνξεί λα δηνξζσζεί, εάλ
ρξεηάδεηαη, κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο κεηαβαηηθήο απνθαηάζηαζεο ψζηε λα
πξνρσξήζνπκε ζηελ ηειηθή πξνζζεηηθή απνθαηάζηαζε.
σκπερΪζκαηα: Τπάξρνπλ αξθεηέο θιηληθέο κειέηεο πνπ παξνπζηάδνπλ πςειά
πνζνζηά επηβίσζεο ζε πεξηνρέο κεηά απφ εμαγσγή. Ζ θαηεπζπλφκελε νζηηθή
αλαγέλλεζε θαη ην πξσηφθνιιν A-PRF είλαη δχν πνιχ θαιά ηεθκεξησκέλεο θαη
επξέσο κειεηεκέλεο ηερληθέο πνπ εκθαλίδνπλ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. Ζ
αθεξαηφηεηα ηνπ παξεηαθνχ νζηνχ παίδεη κείδνλα ξφιν ζηελ καθξνπξφζεζκε
ζηαζεξφηεηα ηνπ αηζζεηηθνχ απνηειέζκαηνο.

20. Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΒΗΟΩΛΗΚΟΤ
ΤΓΡΟΞΤΑΠΑΣΗΣΖ/ΥΗΣΟΕΑΝΖ ΣΖΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΟΜΔΝΖ
ΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΛΑΖ ΠΡΟΚΛΖΣΧΝ ΚΡΑΝΗΑΚΧΝ
ΔΛΛΔΗΜΜΑΣΧΝ ΔΠΗΜΤΧΝ
Υαηδεπέηξνο Δ.*, Σζηριάθεο Κ., Γνληά Α., Σόζηνο Κ., Σζηακπαο Δ., Σζηνύξβαο Γ.,
Τθαληή Ε., Καινγήξνπ Δ., Υξηζηόπνπινο Π.

Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΔΚΠΑ

Πεξίιεςε
Ζ επίδξαζε ηνπ βηνυιηθνχ Τδξνμπαπαηίηε/Υηηνδάλεο ζηελ θαηεπζπλφκελε νζηηθή
αλάπιαζε πξνθιεηψλ θξαληαθψλ ειιεηκκάησλ επίκπσλ.
ΚΟΠΟ: θνπφο ηεο παξνχζαο πηινηηθήο κειέηεο ήηαλ λα πξνζδηνξηζηεί ε
επίδξαζε ηνπ βηνυιηθνχ λάλν-Τδξνμπαπαηίηε/Υηηνδάλεο 75/25 w/w ζηελ
θαηεπζπλφκελε νζηηθή αλάπιαζε θξαληαθψλ νζηηθψλ ειιεηκκάησλ επίκπσλ.
ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ: Υξεζηκνπνηήζεθαλ 6 ελήιηθνη επίκπεο Sprague Dawley, 3
άξξελεο θαη 3 ζήιεηο απφ ην Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Υεηξνπξγηθήο ηεο Ηαηξηθήο

ρνιήο ηνπ ΔΚΠΑ. Σν βηνυιηθφ λάλν- Τδξνμπαπαηίηε/Υηηνδάλεο θαηάιιειν γηα
ρξήζε σο κνζρεπκαηηθφ πιηθφ (αλαινγία 75:25 w/w ζε ζχζηαζε ηθξηψκαηνο,
δηάκεηξνο 4mm θαη πάρνο 1mm) παξαιήθζεθε ζε απνζηεηξσκέλεο ζπζθεπαζίεο
απφ ην Ηλζηηηνχην Φπζηθνρεκείαο ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκφθξηηνο». Πξνθιήζεθαλ 2
ηππνπνηεκέλα θπθιηθά θξαληαθά νζηηθά ειιείκκαηα ζε θεθαιέο 6 επίκπσλ κε
ρεηξνπξγηθέο θξέδεο αθαίξεζεο νζηνχ δηακέηξνπ 5mm. Σα 2 ειιείκκαηα απνηέιεζαλ
ηηο νκάδεο κειέηεο: (Α) νκάδα ειέγρνπ, φπνπ ζην θξαληαθφ έιιεηκκα δελ
ηνπνζεηήζεθε βηνυιηθφ θαη (Β) πεηξακαηηθή νκάδα, φπνπ ζην θξαληαθφ έιιεηκκα
ηνπνζεηήζεθε ην βηνυιηθφ. Αθνινχζεζε ζπξξαθή ηνπ ηξαχκαηνο. Μεηά ην πέξαο ησλ
ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ πξνθιήζεθε επζαλαζία ησλ επίκπσλ ζε ρξνληθφ
δηάζηεκα 2, 4 θαη 8 εβδνκάδσλ. ηα ηζηνηεκάρηα έγηλε ηζηνινγηθή θαη
ηζηνκνξθσκεηξηθή αλάιπζε ζην Δξγαζηήξην ηνκαηνινγίαο ηεο Οδνληηαηξηθήο
ρνιήο ΔΚΠΑ.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: Παξαηεξήζεθαλ:
- Αχμεζε ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ βαζκφ ηεο επηθάλεηαο ηνπ λενζρεκαηηζζέληνο
νζηνχ ζηελ πεξηθεξηθή πεξηνρή πξνο ηα έζσ ηεο κέζεο νβειηαίαο ξαθήο ζηελ
πεηξακαηηθή νκάδα
απφ ηελ 2ε έσο ηελ 4ε εβδνκάδα.
- Αχμεζε ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ βαζκφ ηεο επηθάλεηαο ηνπ λενζρεκαηηζζέληνο
νζηνχ ζηελ πεξηθεξηθή πεξηνρή πξνο ηα έζσ ηεο κέζεο νβειηαίαο ξαθήο ζηελ
πεηξακαηηθή νκάδα ζε
ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ.
- Αχμεζε ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ βαζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ νζηενθπηηάξσλ ηελ 4ε
εβδνκάδα ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ: Σν βηνυιηθφ λάλν-Τδξνμπαπαηίηε/Υηηνδάλεο θαίλεηαη λα αζθεί
ζεηηθή επίδξαζε ζηελ θαηεπζπλφκελε νζηηθή αλάπιαζε πξνθιεηψλ θξαληαθψλ
ειιεηκκάησλ επίκπσλ.

21. ΣΑ ΟΡΘΟΓΟΝΣΗΚΑ ΜΗΚΡΟΔΜΦΤΣΔΤΜΑΣΑ Χ
ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΖ ΤΓΓΔΝΟΤ ΔΛΛΔΗΦΖ
ΣΧΝ ΠΛΑΓΗΧΝ ΣΟΜΔΧΝ ΣΖ ΑΝΧ ΓΝΑΘΟΤ ΣΟΤ
ΔΦΖΒΟΤ
Παιεόο Μ.*, Σζνιάθεο Α., Παλαγηώηεο Κ., Γθνπηδάλεο Λ.

Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΗΑΣΡΔΗΟ ΣΟΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΝΑΘΟΠΡΟΧΠΗΚΖ
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΚΑΗ ΟΡΘΟΓΟΝΣΗΚΟ ΗΑΣΡΔΗΟ

Πεξίιεςε

Ζ ζπγγελήο έιιεηςε ηνπ πιαγίνπ ηνκέα ηεο άλσ γλάζνπ ζηνπο εθήβνπο αζζελείο
απνηειεί νξζνδνληηθή πξφθιεζε. Ηζηνξηθά έρνπλ παξνπζηαζηεί θαηά θαηξνχο ηξείο
ελαιιαθηηθέο ζεξαπεπηηθέο επηινγέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θιηληθνχ απηνχ
πξνβιήκαηνο. Ζ πξψηε ελαιιαθηηθή αθνξά ζην θιείζηκν ηνπ ρψξνπ κε ηελ εγγχο
κεηαθίλεζε ηνπ θπλφδνληα. Ζ δεχηεξε ιχζε αθνξά ζηελ απηνκεηακφζρεπζε θαη ε
ηξίηε ζηελ εμαζθάιηζε θαη δηαηήξεζε ηνπ απαηηνχκελνπ ρψξνπ γηα κειινληηθή
πξνζζεηηθή απνθαηάζηαζε.
Μηα λέα ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ ρξήζε ησλ νξζνδνληηθψλ mini
εκθπηεπκάησλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμνπλ
πξνζσξηλέο πξνζζεηηθέο απνθαηαζηάζεηο, παξνπζηάδεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία
κέζα απφ δχν ελδηαθέξνπζεο πεξηπηψζεηο.

22. ΠΛΖΡΧ ΦΖΦΗΑΚΑ ΚΑΗ ΠΡΟΘΔΣΗΚΑ
ΚΑΘΟΓΖΓΟΤΜΔΝΖ ΔΜΦΤΣΔΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ. ΠΑΡΟΤΗΑΖ
ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΟΤ
έξγεο Κ.*, Γθνπηδάλεο Π., Γθνπηδάλεο Λ.

Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ, ΔΚΠΑ

Πεξίιεςε
Ζ έιεπζε ησλ ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ ζηε ζχγρξνλε εκθπηεπκαηνινγία, δίλεη ηε
δπλαηφηεηα ράξαμεο κηαο ιεπηνκεξνχο ςεθηαθήο κειέηεο ζεξαπείαο, ε νπνία
παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εηθνληθήο πινπνίεζεο ηνπ πξνζδνθφκελνπ απνηειέζκαηνο,
θαηαγξάθνληαο πςειήο αθξίβεηαο απνηειέζκαηα ζε ρεηξνπξγηθφ είηε ζε πξνζζεηηθφ
επίπεδν. Δθηεηακέλεο επηεκθπηεπκαηηθέο απνθαηαζηάζεηο κπνξνχλ πιένλ λα
αληηκεησπίδνληαη κε λέα ςεθηαθά πξσηφθνιια, ηα νπνία κε ηε ζπλέπεηα θαη ηελ
επαλαιεςηκφηεηα ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο, επηηξέπνπλ ζηνλ ζεξάπνληα λα
εζηηάζεη ζηνλ αζζελή θαη ζηελ θαηά θαλφλα εθηέιεζε ηεο ζεξαπείαο ηνπ.

23. O ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΟΣΗΚΧΝ ΜΟΡΦΟΓΔΝΔΣΗΚΧΝ
ΠΡΧΣΔΨΝΧΝ (ΒΜΡS) ΣΖ ΣΟΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ
ΓΝΑΘΟΠΡΟΧΠΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

Αζαλαζίνπ .
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΓΝΑ ΚΑΣ

Πεξίιεςε
Δηζαγωγά: Οη BMP πξσηεΐλεο (bone morphogenetic proteins – νζηηθέο
κνξθνγελεηηθέο πξσηεΐλεο) είλαη κφξηα θπζηνινγηθά απαληψκελα ζηνλ αλζξψπηλν
νξγαληζκφ. Αλήθνπλ ζηελ ππεξνηθνγέλεηα ησλ TGF-β πξσηετλψλ θαη ζπκκεηέρνπλ
ζε πιεζψξα ζεκαληηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, κεηαμχ ησλ
νπνίσλ, ηελ νζηενπνίεζε. Ζ ηδηφηεηά ηνπο απηή λα επάγνπλ ηελ νζηενπνίεζε, ηηο
θαζηζηά πνιχηηκν φπιν ζηε ζχγρξνλε ρεηξνπξγηθή. Μνινλφηη νη BMP πξσηετλεο
αξηζκνχλ πεξηζζφηεξα απφ 20 κέιε, εληνχηνηο κφλν δχν απφ απηά έρνπλ ζήκεξα
θιηληθή ρξήζε, ε αλαζπλδπαζκέλε αλζξψπηλε ΒΜΡ-2 ΚΑΗ ΒΜΡ-7 (rhBMP-2 θαη ε
rhBMP-7). Σν 2001 αλαθέξζεθε γηα πξψηε θνξά ε ρξήζε ηεο ζε νζηηθά ειιείκκαηα
θάησ γλάζνπ ζε αλζξψπνπο.
Ζ λνζεξφηεηα θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ρξήζε απηφινγσλ
κνζρεπκάησλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ειιεηκκάησλ ζηελ γλαζνπξνζσπηθή
ρεηξνπξγηθή, έρνπλ δψζεη έλα κεγάιν εχξνο ελδείμεσλ ρξήζεο ηνπο.
θοπός: θνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ησλ
εθαξκνγψλ ησλ BMPs ζηε γλαζνπξνζσπηθή ρεηξνπξγηθή. Σέηνηεο είλαη ε
απνθαηάζηαζε ειιεηκκάησλ ζε νγθνινγηθνχο αζζελείο, ε αληηκεηψπηζε ηεο
νζηενλέθξσζεο ησλ γλάζσλ απφ θάξκαθα, ηεο νζηεναθηηλνλέθξσζεο , ε αλχςσζε
ησλ ηγκνξείσλ, ε αχμεζε ηνπ φγθνπ ηεο θαηληαθήο απφθπζεο θαη ε ρξήζε ηνπο ζηελ
νδνληηθή εκθπηεπκαηνινγία. Ζ ρξήζε ηνπο ζπλίζηαηαη ζηελ ηνπηθή εθαξκνγή ζηελ
πεξηνρή ηνπ ειιείκκαηνο, κέζσ ελφο κεηαθνξέα, πνπ ζπλήζσο είλαη απνξξνθήζηκνο
ζπφγγνο θνιιαγφλνπ.
σκπερΪζκαηα: Δλψ ππάξρνπλ δηάθνξεο ηερληθέο απνθαηάζηαζεο ησλ νζηηθψλ
ειιεηκκάησλ ζηελ γλαζνπξνζσπηθή ρεηξνπξγηθή, κε ιήςε απηφινγσλ, αγγεηνχκεσλ
ή κε κνζρεπκάησλ, εληνχηνηο, εκθαλίδνπλ δηάθνξα κεηνλεθηήκαηα. Απηά
πεξηιακβάλνπλ ηε λνζεξφηεηα ηεο δφηξηαο πεξηνρήο, ηελ απμεκέλε ζπρλφηεηα
επηπινθψλ, ηελ πεξηνξηζκέλε πνζφηεηα ηνπ κνζρεχκαηνο, ην κεγαιχηεξν ρξφλν
λνζειείαο θαη ην πςειφηεξν θφζηνο ζεξαπείαο. Ζ ρξήζε ησλ ΒΜΡs, απφ κφλεο ή ζε
ζπλδπαζκφ κε απηφινγα κνζρεχκαηα, έρεη δψζεη εληππσζηαθά απνηειέζκαηα θαη ν
ξφινο ηνπο είλαη πνιιά ππνζρφκελνο ζηε ζχγρξνλε ζεξαπεπηηθή.

24. Ζ ΜΔΟΘΧΡΑΚΗΣΗΓΑ Χ ΔΠΗΠΛΟΚΖ ΣΧΝ ΔΝ ΣΧ
ΒΑΘΔΗ ΣΡΑΥΖΛΟΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΛΟΗΜΧΞΔΧΝ
Μεηζόπνπινο Γ.*, Γθνπηδάλεο Λ., Καιθαξέληδνο Δ., αξεβαιάζεο ., Πεηζίλεο Β.,
Παπαδνγεσξγάθεο Ν.

Ίδξπκα
Πξνέιεπζεο:
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ
ΚΛΗΝΗΚΖ
ΣΟΜΑΣΗΚΖ
ΓΝΑΘΟΠΡΟΧΠΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΓΝΑ « Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ»

ΚΑΗ

Πεξίιεςε
Δηζαγωγά: Ζ κεζνζσξαθίηηδα απνηειεί κηα απεηιεηηθή γηα ηελ δσή επηπινθή ησλ
ηξαρεινπξνζσπηθψλ ινηκψμεσλ. ρεηίδεηαη κε ζλεηφηεηα 40-60%. Ζ πξσηνπαζήο
εζηία είλαη ζπλήζσο κηα νδνληνθαηληαθή ινίκσμε, ηδίσο ζε αλνζνθαηαζηαικέλνπο
αζζελείο, πνπ επεθηείλεηαη ζην πιαγηνθαξπγγηθφ ή/θαη ην νπηζζνθαξπγγηθφ
δηάζηεκα. Ζ θιηληθή εηθφλα πεξηιακβάλεη ππξεηφ κε ξίγνο, ηξαρειηθή δηφγθσζε,
δπζθαηαπνζία θαη δπζρέξεηα ζηελ αλαπλνή. Ζ Τπνινγηζηηθή Σνκνγξαθία απνηειεί
ην „‟gold standard‟‟ γηα ηελ νξηζηηθή δηάγλσζε. Υξήδεη έγθαηξεο θαη επηζεηηθήο
αληηκεηψπηζεο ε νπνία αθνξά ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο πξσηνπαζνχο εζηίαο,
ζπλήζσο κε παξνρέηεπζε ησλ ππνγλάζησλ, ππνγιψζζησλ θαη ππνγελείδησλ ρψξσλ.
Δπηπιένλ, κε ηε ζπλδξνκή ζσξαθνρεηξνπξγνχ, απαηηείηαη θαη ζσξαθνηνκή,
παξνρέηεπζε θαη ρεηξνπξγηθφο θαζαξηζκφο ηεο πεξηνρήο ηνπ κεζνζσξαθίνπ.
Σξαρεηνζηνκία επηβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Ζ πξφγλσζε επηβαξχλεηαη
απφ ηελ θαζπζηέξεζε ζηε δηάγλσζε, ηελ κεγάιε ειηθία θαη ηα ζπλνδά ζπζηεκαηηθά
λνζήκαηα.
θοπός: θνπφο ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο είλαη λα παξνπζηαζηνχλ πεξηπηψζεηο
αζζελψλ πνπ αληηκεησπίζηεθαλ ζηελ ΓΠΥ Κιηληθή ηνπ ΓΝΑ „‟Δπαγγειηζκφο‟‟ θαη λα
γίλεη κηα εθηελήο βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε.
σκπΫραζκα: Ζ κεζνζσξαθίηηδα πξφθεηηαη γηα κηα ζρεηηθά ζπάληα επηπινθή ησλ
ηξαρεινπξνζσπηθψλ ινηκψμεσλ, ε έγθαηξε δηάγλσζε θαη αληηκεηψπηζε ηεο νπνίαο,
είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ηελ επηβίσζε ηνπ αζζελνχο.

25. Ζ ΥΡΖΖ ΣΖ ΣΡΗΓΗΑΣΑΣΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΣΖ
ΣΟΜΑΣΗΚΖ ΓΝΑΘΟΠΟΧΠΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΚΑΗ
ΔΜΦΤΣΔΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ
Ηαηξνύ Η.*, Θενιόγε- Λπγηδάθε Ν., ρνηλνρσξίηε Ο.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΗΑΣΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΛΗΝΗΚΖ ΠΑΛ. ΦΑΛΖΡΟΤ, ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
ΗΑΧ GENERAL

Πεξίιεςε

Δηζαγωγά: Ζ δπλαηφηεηα ηεο κεηαθνξάο κηαο ηξηζδηάζηαηεο απεηθφληζεο ζε απηέο
ηξηζδηάζηαηεο θαηαζθεπέο κε ηελ βνήζεηα ηεο ηξηζδηάζηαηεο εθηχπσζεο, έρεη
πξνζθέξεη
ζεκαληηθά
πιενλεθηήκαηα
ζηελ
άζθεζε
ηεο
ηνκαηηθήο
Γλαζνπξνζσπηθήο Υεηξνπξγηθήο θαη Δκθπηεπκαηνινγίαο (Louvrier et al 2017).
θοπός: Ζ ελδειερήο παξνπζίαζε 2 ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθψλ πεξηπηψζεσλ
αζζελψλ ζηηο νπνίεο έγηλε αμηνπνίεζε ηεο ηξηζδηάζηαηεο εθηχπσζεο γηα ηελ
αληηκεηψπηζή ηνπο θαη ε αλάιπζε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη πηζαλψλ κεηνλεθηεκάησλ
ηεο κεζφδνπ.
Αζζελεές θαη ΜΫζοδος: Ζ εξγαζία αθνξά ζε 2 αζζελείο γπλαίθεο. Ζ πξψηε ζε
ειηθία 16 εηψλ αληηκεησπίζηεθε αξρηθά γηα έλα εθηεηακέλν κχμσκα ηεο άλσ γλάζνπ
(θαινήζεο φγθνο κε ηνπηθή επηζεηηθφηεηα). Ζ αθαίξεζε ηεο βιάβεο ζε πγηή φξηα είρε
ζαλ ζπλέπεηα ηελ απψιεηα κεγάινπ κέξνπο ηνπ νζηηθνχ ζθειεηνχ ηεο άλσ γλάζνπ.
Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ νζηηθνχ πεξηγξάκκαηνο κε ιαγφλην απηνκφζρεπκα θαη ζηε
ζπλέρεηα ε ηνπνζέηεζε νδνληηθψλ εκθπηεπκάησλ έγηλε κε ηελ βνήζεηα ηεο
ηξηζδηάζηαηεο εθηχπσζεο ηφζν γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηνπ ειιείκκαηνο φζν
θαη γηα ηελ θαηαζθεπή λάξζεθα έλζεζεο εκθπηεπκάησλ
Ζ δεχηεξε αζζελήο 69 εηψλ χζηεξα απφ κηα απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα αλχςσζεο
εδάθνπο Ηγκνξείνπ αιιαρνχ, αληηκεησπίζηεθε επίζεο κε ηελ ρξήζε ηεο
ηξηζδηάζηαηεο ηερλνινγίαο ηφζν γηα ηελ νζηηθή αλάπιαζε φζν θαη γηα ηελ
ηνπνζέηεζε ησλ νδνληηθψλ εκθπηεπκάησλ.
ΑποηειΫζκαηα: Ακθφηεξεο νη πεξηπηψζεηο αληηκεησπίζηεθαλ κε επηηπρία. Ζ ρξήζε
ηεο 3D εθηχπσζεο απέδσζε κε ζαθήλεηα ηηο δηαζηάζεηο θαη ην ζρήκα ηνχ
ειιείκκαηνο ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ζηε ζπλέρεηα ε απνθαηάζηαζή ηνπ. Αθφκε ε 3D
εθηχπσζε ηνπ λάξζεθα έδσζε ηελ δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ησλ νδνληηθψλ
εκθπηεπκάησλ κε κεγίζηε αθξίβεηα, ζηηο θαηά ηεθκήξην ηδαληθέο ζέζεηο θαη ηελ
κέγηζηε δπλαηή παξαιιειφηεηα.
σκπερΪζκαηα: Φαίλεηαη θαη απφ ηηο δηθέο καο πεξηπηψζεηο φηη ε κέζνδνο έρεη
ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα κε κφλε θάπνηα επηβάξπλζε θφζηνπο θαη ζπληζηάηαη ε
πεξαηηέξσ ρξεζηκνπνίεζε ηεο.

26. ΣΔΛΗΚΟ-ΣΔΛΗΚΖ ΑΝΑΣΟΜΧΖ ΓΗΑΣΔΣΜΖΜΔΝΟΤ
ΠΟΡΟΤ ΣΖ ΠΑΡΧΣΗΓΑ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΔΠΔΗΓΟΝΣΧΝ:
ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΔΡΗΠΣΧΖ
ΚΑΗ
ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΣΖ
ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

Παπαδηόρνο Η.*, ηξάηδηαο Π., Μεηζόπνπινο Γ., Απγνπζηίδεο Γ., Μειάθε Κ.,
Παπαδνγεσξγάθεο Ν.

Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ»
Πεξίιεςε
Οη ηξαπκαηηζκνί ηνπ παξσηηδηθνχ πφξνπ είλαη ζπάληνη θαη πνηθίιεο αηηηνινγίαο.
Κπξίσο νθείινληαη ζε δηαηηηξαίλνληεο ηξαπκαηηζκνχο ηνπ πξνζψπνπ θαη είλαη πνιχ
πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθή λνζεξφηεηα, ιφγσ επηπινθψλ φπσο ν
ζρεκαηηζκφο ζηεινθειψλ θαη ζηεινρφσλ ζπξηγγίσλ ή/θαη εγθαηάζηαζεο ρξφληαο
ζηειαδελίηηδαο. Ζ παξνχζα αλαθνίλσζε έρεη ζθνπφ ηελ παξνπζίαζε ηεο επηηπρνχο
αλαζηφκσζεο ηνπ ηξσζέληνο παξσηηδηθνχ πφξνπ ζε αζζελή 31 εηψλ πνπ πξνζήιζε
ζην ηκήκα επεηγφλησλ κε ζιαζηηθφ ηξαχκα πξνζψπνπ, κεηά απφ επίζεζε κε ηέκλνλ
θαη λχζζνλ φξγαλν. Δπηπιένλ, ζηελ αλαθνίλσζε πεξηιακβάλεηαη ν αιγφξηζκνο
αληηκεηψπηζεο απηνχ ηνπ ηχπνπ ηξαπκαηηζκψλ, κέζα απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο
βηβιηνγξαθίαο θαη ηελ θιηληθή εκπεηξία ηεο θιηληθήο ΓΠΥ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείν
Αζελψλ "ν Δπαγγειηζκφο". πκπεξαζκαηηθά, ε αθξηβήο θαη έγθαηξε δηάγλσζε, ε
ζέζε ηνπ ηξαπκαηηζκνχ θαη ε φζν ην δπλαηφλ άκεζε αληηκεηψπηζε ζεσξνχληαη
θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ παξσηηδηθνχ
αδέλα θαη ηελ απνθπγή θαηαζηάζεσλ κε ζεκαληηθή λνζεξφηεηα.

27. ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ
ΣΡΑΥΖΛΟΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΛΟΗΜΧΞΔΧΝ ΟΓΟΝΣΗΚΖ
ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΓΝΑ «Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ» ΚΑΣΑ ΣΖ
ΓΗΔΣΗΑ 2015-2016
Καηνπκάο Κ., Αληεξξηώηεο Γ., Φπξγηόια Μ., Ληαλνύ Β., Σξηαληαθύιινπ Γ.,
Γεκόπνπινο Η.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΚΛΗΝΗΚΖ ΣΟΜΑΣΗΚΖ
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ, ΓΝΑ Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ

ΚΑΗ

ΓΝΑΘΟΠΡΟΧΠΗΚΖ

Πεξίιεςε
Δηζαγωγά: Οη ηξαρεινπξνζσπηθέο ινηκψμεηο νδνληηθήο αηηηνινγίαο είλαη έλα απφ ηα
ζπρλφηεξα

αίηηα

πξνζέιεπζεο

ζηα

Γλαζνπξνζσπηθήο Υεηξνπξγηθήο (ΓΠΥ).

ΣΔΠ

ησλ

θιηληθψλ

ηνκαηηθήο

θαη

θοπός: θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ησλ ηξαρεινπξνζσπηθψλ ινηκψμεσλ νδνληηθήο αηηηνινγίαο πνπ εηζήρζεζαλ γηα
λνζειεία θαη ζεξαπεία ζηελ θιηληθή ΓΠΥ ηνπ ΓΝΑ “Γ. Γελλεκαηάο” ηελ δηεηία 20152016.
Τιηθό θαη ΜΫζοδος: Έγηλε αλαδξνκηθή κειέηε ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ εηζήρζεζαλ κε
ηξαρεινπξνζσπηθή ινίκσμε νδνληηθήο αηηηνινγίαο ζηελ θιηληθή ΓΠΥ ηνπ ΓΝΑ “Γ.
Γελλεκαηάο” απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2015 κέρξη θαη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2016.
Καηαγξάθεθαλ ηα ζηνηρεία ησλ αζζελψλ φζνλ αθνξά ηελ ειηθία, ην θχιν, ην είδνο
ηεο ηξαρεινπξνζσπηθήο ινίκσμεο, ην ππεχζπλν γηα ηελ ινίκσμε δφληη, ηελ ρξνληθή
δηάξθεηα ηεο ινίκσμεο θαη ηελ πξνεγεζείζα ζεξαπεία πξηλ ηελ πξνζέιεπζε ζηα
ΣΔΠ. Αθφκα έγηλε ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ηεο ζεξαπεπηηθήο αληηκεηψπηζεο πνπ
έιαβαλ νη αζζελείο ζην ηκήκα, ηεο έθβαζεο θαη ηεο δηάξθεηαο λνζειείαο.
ΑποηειΫζκαηα: Σελ δηεηία 2015-2016, 107 αζζελείο εηζήρζεζαλ κε ζνβαξή
ηξαρεινπξνζσπηθή ινίκσμε νδνληηθήο αηηηνινγίαο ζηελ θιηληθή ΓΠΥ ηνπ ΓΝΑ “Γ.
Γελλεκαηάο”. ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηζηαηηθψλ ε παξαπνκπή ηνπ αζζελνχο ζηα
ΣΔΠ ΓΠΥ θιηληθήο είρε γίλεη θαζπζηεξεκέλα, ελψ ζρεδφλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο
δελ

είραλ

εθαξκνζηεί

ζσζηά

νη

βαζηθέο

αξρέο

αληηκεηψπηζεο

ησλ

ηξαρεινπξνζσπηθψλ ινηκψμεσλ νδνληηθήο αηηηνινγίαο. ζνλ αθνξά ηελ εληφπηζε
ησλ ηξαρεινπξνζσπηθψλ ινηκψμεσλ, πην ζπρλή ήηαλ ε επηλέκεζε ηνπ ππνγλάζηνπ
δηαζηήκαηνο, ελψ ζπρλά ππήξρε επηινίκσμε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο δηαζηεκάησλ.
Σν ζπλεζέζηεξν νδνληηθφ αίηην πξνεξρφηαλ απφ ηνλ 3 ν γνκθίν ηεο θάησ γλάζνπ,
ελψ αθνινπζνχζε ν 2νο θαη ν 1νο γνκθίνο ηεο θάησ γλάζνπ. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο
πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο θαη αληηκεηψπηζε ηνπ αηηίνπ, δηάλνημε θαη παξνρέηεπζε
ηνπ ηξαρεινπξνζσπηθνχ θιέγκνλα θαη ρνξήγεζε ελδνθιέβηαο αληηβίσζεο. Σν πην
ζπρλφ αληηβηνηηθφ ζρήκα ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηελ θιηληθή καο ήηαλ ν
ζπλδπαζκφο ακνμηθηιιίλεο κε θιαβνπιαληθφ νμχ κε κεηξνληδαδφιε αθνινπζνχκελν
απφ ηελ ρνξήγεζε θιηλδακπθίλεο.
σδάηεζε,

σκπερΪζκαηα:

Οη

ηξαρεινπξνζσπηθέο

ινηκψμεηο

νδνληηθήο

αηηηνινγίαο κπνξεί λα εμειηρζνχλ ζε ζνβαξέο ινηκψμεηο νη νπνίεο απαηηνχλ
εμεηδηθεπκέλε

ζεξαπεία

θαη

πνιπήκεξε

λνζειεία.

ηηο

πεξηζζφηεξεο

ησλ

πεξηπηψζεσλ νη βαζηθέο αξρέο αληηκεηψπηζεο ησλ ηξαρεινπξνζσπηθψλ ινηκψμεσλ
δελ είραλ εθαξκνζηεί πξηλ ηελ πξνζέιεπζε ησλ αζζελψλ ζηα ΣΔΠ ηεο ΓΠΥ.

28. Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ ΔΠΗΠΔΓΟΤ ΗΗΒ ΣΟ ΛΔΜΦΑΓΔΝΗΚΟ
ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΖΛΟΤ ΓΗΑ ΣΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΧΝ
ΑΚΑΝΘΟΚΤΣΣΑΡΗΚΧΝ ΚΑΡΚΗΝΧΜΑΣΧΝ ΣΖ ΚΔΦΑΛΖ
ΚΑΗ
ΣΡΑΥΖΛΟΤ:
ΚΡΗΣΗΚΖ
ΑΝΑΚΟΠΖΖ
ΣΖ
ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
Παπαδηόρνο Η.*, Παπαδνγεσξγάθεο Ν., Φπξξή Γ., Πεξηζαλίδεο Υ.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ»
Πεξίιεςε
Παξφιν πνπ ν εθιεθηηθφο ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο ηνπ ηξαρήινπ ζεσξείηαη
απνηειεζκαηηθφο σο πξνο ηνλ ηνπηθφ-πεξηνρηθφ έιεγρν ησλ πξσηνπαζψλ
αθαλζνθπηηαξηθψλ θαξθηλσκάησλ ηεο θεθαιήο θαη ηξαρήινπ κε ηελ ηαπηφρξνλε
κείσζε ηεο λνζεξφηεηαο, νη επηπηψζεηο απφ ην κεραληθφ ή ηζραηκηθφ ηξαχκα ηνπ
παξαπιεξσκαηηθνχ λεχξνπ δελ κπνξεί λα εμαιεηθζνχλ παξά ηε δηάζσζή ηνπ. Ο
ζθνπφο ηεο ζπζηεκαηηθήο αλαζθφπεζεο ήηαλ λα δηεπθξηληζηεί ζηε βηβιηνγξαθία ζε
πνηέο πεξηπηψζεηο ελδείθλπηαη ή κπνξεί λα απνθεχγεηαη ε ρεηξνπξγηθή παξαζθεπή
ηνπ επηπέδνπ ΗΗΒ ζηε ζεξαπεία ηνπ αθαλζνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο θεθαιήο θαη
ηξαρήινπ. ηα πιηθά θαη ηηο κεζφδνπο ηεο αλαζθφπεζεο ζπκπεξηειήθζεζαλ
δεκνζηεπκέλα άξζξα ζηελ αγγιηθή, γαιιηθή θαη γεξκαληθή γιψζζα, θαηαρσξεκέλα
ζηε βάζε PubMed κέρξη θαη ην Ννέκβξην ηνπ 2017, πνπ αμηνινγνχζαλ ηε ζπρλφηεηα
ηξαρειηθψλ κεηαζηάζεσλ ζην επίπεδν IIb ιφγσ πξσηνπαζψλ αθαλζνθπηηαξηθψλ
θαξθηλσκάησλ ηεο θεθαιήο θαη ηνπ ηξαρήινπ. Απνηειέζκαηα-πκπεξάζκαηα:
Δμαηηίαο ηεο ρακειήο ζπρλφηεηαο ηξαρειηθψλ κεηαζηάζεσλ ηνπ επηπέδνπ ΗΗΒ ζε
αζζελείο κε αθαλζνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα, ε αθαίξεζε ιεκθαδέλσλ απφ ην επίπεδν
ΗΗΒ ζα κπνξνχζε λα απνθεπρζεί ζηνλ εθιεθηηθφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ φηαλ ε
λενπιαζκαηηθή βιάβε ηνπ ζηφκαηνο θαη ησλ πεξηζζφηεξσλ πεξηνρψλ είλαη ζηα
αξρηθά ζηάδηα (Σ1 θαη Σ2). Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα αθαλζνθπηηαξηθά θαξθηλψκαηα
ηεο γιψζζαο, ηεο παξσηίδαο θαη ησλ πιαγηψλ επηθαλεηψλ ηνπ δέξκαηνο ηνπ
πξνζψπνπ θαη ηνπ ηξηρσηνχ θεθαιήο. ε πεξηπηψζεηο θαθνεζεηψλ ηεο γιψζζαο,
ζπληζηάηαη ε αθαίξεζε ησλ ιεκθαδέλσλ ηνπ επηπέδνπ ΗΗΒ αλεμαξηήησο ησλ ζηαδίσλ
ησλ πξσηνπαζψλ βιαβψλ θαη ηεο θαηάζηαζεο ησλ πεξηνρηθψλ ιεκθαδέλσλ.
Γηαθαίλεηαη, επίζεο, φηη πξέπεη λα δηελεξγείηαη ε παξαζθεπή ηνπ ΗΗΒ ζε αζζελείο πνπ
πξνεγρεηξεηηθά ή δηεγρεηξεηηθά δηαγηγλψζθνληαη κεηαζηάζεηο, ζε έλα ή πεξηζζφηεξα
δηαθνξεηηθά ηξαρειηθά επίπεδα θαη εηδηθά ζην επίπεδν ΗΗΑ. Χζηφζν, ε αθξηβήο

απνζαθήληζε ησλ ελδείμεσλ δηαηήξεζεο ησλ ηξαρειηθψλ ιεκθαδέλσλ ηνπ ΗΗΒ
πξνυπνζέηεη αθελφο κεγαιχηεξν φγθν θιηληθψλ απνηειεζκάησλ θαη αθεηέξνπ
παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ ζε κεγαιχηεξν βάζνο ρξφλνπ.

29. ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΚΧΝ ΔΛΛΔΗΜΜΑΣΧΝ
ΣΖ ΣΟΜΑΣΗΚΖ ΚΟΗΛΟΣΖΣΑ ΜΔ ΡΗΝΟΥΔΗΛΗΚΟ
ΚΡΖΜΝΟ. Ζ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΜΑ
Μαζηαγθάο Γ.*, Μνπξνύδεο Κ., Κξαζαδάθεο Υ., Ράιιεο Γ., Μεδίηεο Μ.

Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΣΟΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΝΑΘΟΠΡΟΧΠΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ
ΚΛΗΝΗΚΖ, ΓΝΑ ΚΑΣ, ΑΘΖΝΑ

Πεξίιεςε
ΔΗΑΓΧΓΖ: Ζ απνθαηάζηαζε ησλ αλαηνκηθψλ δνκψλ, κεηά απφ ρεηξνπξγηθέο
νγθνινγηθέο επεκβάζεηο ζηε γλαζνπξνζσπηθή πεξηνρή, απνηειεί πξφθιεζε γηα ηε
ζχγρξνλε επαλνξζσηηθή ρεηξνπξγηθή.
Μάιηζηα, πνιιέο θνξέο, θαζνξίδεη ην εθηθηφ ή κε ηεο επέκβαζεο. θνπφο ηεο
παξνπζίαζεο είλαη λα πεξηγξαθεί ε ηερληθή απνθαηάζηαζεο κε ξηλνρεηιηθφ θξεκλφ
θαη λα κειεηεζεί ε αμηνπηζηία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξεκλνχ κέζα απφ πεξηζηαηηθά πνπ
αληηκεησπίζηεθαλ ζηελ θιηληθή καο.
ΤΛΗΚΟ – ΜΔΘΟΓΟ: ηελ αλαδξνκηθή κειέηε πεξηιακβάλνληαη αζζελείο ηεο
θιηληθήο πνπ απνθαηαζηάζεθαλ κε ξηλνρεηιηθφ θξεκλφ κεηά απφ εθηνκέο φγθσλ ζηελ
γλαζνπξνζσπηθή πεξηνρή. Καηαγξάθεθαλ ηα εμήο δεδνκέλα: ειηθία, θχιν,
αηηηνινγία ειιείκκαηνο, εληφπηζε ειιείκκαηνο θαη επηπινθέο.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: Μειεηήζεθε ε απνθαηαζηάζε κεηεγρεηξεηηθψλ νγθνινγηθψλ
ειιεηκκάησλ κε ξηλνρεηιηθφ θξεκλφ ζε 15 αζζελείο. ε φινπο, ε βάζε ηνπ θξεκλνχ
ήηαλ θάησ. Ζ αλαινγία αλδξψλ – γπλαηθψλ ήηαλ 1,5:1. H κέζε ηηκή ειηθίαο ησλ
αζζελσλ ήηαλ ηα 58 έηε. Οη φγθνη αθνξνχζαλ 13 θαξθηλψκαηα, 1 ζάξθσκα θαη 1
αδακαληηλνβιάζησκα. Ζ εληφπηζε ησλ ειιεηκκάησλ ήηαλ ζην εδάθνο ηνπ ζηφκαηνο
θαη ζην βιελλνγφλν ηεο θάησ θαηληαθήο απφθπζεο. ινη νη θξεκλνί επνπιψζεθαλ
ρσξίο λέθξσζε. ε 2 αζζελείο παξαηεξήζεθε κεξηθή δηάζπαζε ηξαχκαηνο, ζηνπο
νπνίνπο ζπλππήξρε απνιπκαηνπνίεζε ηνπ ππνθείκελνπ νζηηθνχ απηνκνζρεχκαηνο.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ: Ο ξηλνρεηιηθφο θξεκλφο εκθαλίδεη κηθξφ πνζνζηφ επηπινθψλ. Ζ
ρεηξνπξγηθή ηερληθή παξαζθεπήο ηνπ είλαη ζρεηηθά απιή. Πηζηεχνπκε φηη ν ελ ιφγσ
θξεκλφο απνηειεί κηα αμηφπηζηε θαη ζπλάκα ειθπζηηθή επηινγή απνθαηάζηαζεο

ηζηηθψλ ειιεηκκάησλ κεηά
γλαζνπξνζσπηθή πεξηνρή.

απφ

νγθνινγηθέο

ρεηξνπξγηθέο

επεκβάζεηο

ζηε

30. ΟΓΚΟΔΗΓΖ ΒΛΑΒΔ ΓΛΧΑ. ΠΑΡΟΤΗΑΖ
ΠΑΝΗΧΝ ΠΔΡΗΠΣΧΔΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΣΖ
ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
Γέζθνο Γ.*, Γθνπηδάλεο Λ.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο:
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

ΗΑΣΡΔΗΟ

ΣΟΜΑΣΗΚΖ

ΚΑΗ

ΓΝΑΘΟΠΡΟΧΠΗΚΖ

Πεξίιεςε
Ζ γιψζζα απφ θνηλνχ κε ηελ ζηνκαηηθή θνηιφηεηα απνηεινχλ ζέζεηο εληφπηζεο
πνηθίιισλ θαινήζσλ θαη θαθνήζσλ λνζνινγηθψλ νληνηήησλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα
αθνξνχλ ζε λενπιάζκαηα, αληηδξαζηηθέο βιάβεο, θιεγκνλψδεηο εμεξγαζίεο,
εθδειψζεηο ζπζηεκαηηθψλ λνζεκάησλ θαη άιιεο ζπάληεο θαηαζηάζεηο.
θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε παξνπζίαζε ηξηψλ ζπάλησλ νγθνεηδψλ βιαβψλ
γιψζζαο θαη ε αληηκεηψπηζή ηνπο, θαζψο επίζεο ε αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο.
Οη ζπάληεο νγθνεηδείο βιάβεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ εξγαζία απηή είλαη κία
πεξίπησζε έθηνπεο ακπγδαιήο, κηα πεξίπησζε ιεκθνεπηζειηαθήο θχζηεο θαη κηα
πεξίπησζε νξγαλσκέλνπ αηκνπήγκαηνο κεηά απφ ηξαπκαηηζκφ πνπ ε θιηληθή ηνπ
εκθάληζε ππνδπφηαλ ελδνκπτθφ φγθν.
πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη ζηελ δηαθνξηθή δηάγλσζε ησλ νγθηδίσλ θαη
ησλ άιισλ βιαβψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ γιψζζα ζα πξέπεη λα
ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ηξεηο σο άλσ ζπάληεο παζνινγηθέο νληφηεηεο.

31. ΟΓΚΟ ΚΑΡΧΣΗΓΗΚΟΤ ΧΜΑΣΗΟΤ. Ζ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΣΖ
ΓΠΥ ΚΛΗΝΗΚΖ ΣΟΤ ΓΝΘ «Γ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ» ΑΠΟ ΣΟ
2000 ΜΔΥΡΗ ΣΟ 2017
Αζηξείδεο Η..*, Παξαζθεπόπνπινο Κ., Καιατηζίδνπ Η., Αιεμνύδε Β., Αλησληάδεο Κ.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΓΠΥ ΚΛΗΝΗΚΖ ΣΟΤ ΓΝΘ «Γ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ»
Πεξίιεςε

Οη φγθνη θαξσηηδηθνχ ζσκαηίνπ αλήθνπλ ζηα παξαγαγγιηψκαηα ηνπ
παξαζπκπαζεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δίλαη εμαηξεηηθά ζπάληνη φγθνη πνπ πξνέξρνληαη
απφ ηα θχηηαξα ησλ ρεκεηνυπνδνρέσλ ηνπ θαξσηηδηθνχ ζσκαηίνπ θαη γηα απηφ
εληνπίδνληαη αθξηβψο ζην δηραζκφ ηεο θνηλήο θαξσηίδαο. Δίλαη ζπλήζσο θαινήζεηο,
εηεξφπιεπξνη , απμάλνληαη βξαδέσο, ελψ ππάξρεη κηα κηθξή πηζαλφηεηα εμαιιαγήο.
Δκθαλίδνληαη κεηαμπ 4εο θαη 5εο δεθαεηίαο ηεο δσήο, ελψ δείρλνπκ κηα πξνδηάζεζε
εκθάληζεο ζηηο γπλαίθεο. Δηλαη ζπλήζσο αζπκπησκαηηθνί ελψ ζην 10% ησλ
πεξηπηψζεσλ παξνπζηάδνληαη κε λεπξνινγηθά πηεζηηθά ζεκεία. ηελ αληηκεηψπηζε
ηνπο αλαθέξεηαη ε πιήξεο, ρεηξνπξγηθή εμαίξεζε ή ν εκβνιηζκφο αιιά θαιχηεξα
απνηειέζκαηα πξνθχπηνπλ κε ηελ εθαξκνγή θαη ησλ 2 κεζφδσλ ηελ θιηληθή καο
απν ην 2000 κέρξη ζήκεξα αληηκεησπίζηεθαλ 8 πεξηζηαηηθά φγθσλ θαξσηηδηθνχ
ζσκαηίνπ, ηζηνινγηθψο επηβεβαησκέλα θαη κε ηε ζπλδξνκή θαη ησλ
Αγγεηνρεηξνπξγψλ. θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε παξνπζίαζε ηεο εκπεηξίαο 17
ρξφλσλ ηεο θιηληθήο καο θαη ε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηελ ππάξρνπζα
βηβιηνγξαθία.

32. THE IMPACT OF LIP-SPLIT MANDIBULOTOMY ON
PATIENTS TREATED FOR ORAL SQUAMOUS CELL
CARCINOMA. A PROSPECTIVESTUDY OF 335 PATIENTS
Stathopoulos P.*, Igoumenakis D., Smith W. P.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL

Πεξίιεςε
Background: Head and neck surgeons often face a challenge in order to achieve
adequate three-dimensional resection of tumours in the oral cavity, especially in the
dentate patient.
Methods: We compared the outcomes of lip-split mandibulotomy and transoral
access respectively, in patients treated for oral scc with regards to the status of the
resection margins and the incidence of tumour recurrence. We also present the
complications of mandibulotomy and discuss the morbidity of the technique.
Results: No significant difference with respect to involved margins and loco-regional
recurrence between the transoral and osteotomy techniques was revealed.
Conclusions: Defects after excision of larger and more posterior tumours that are
going to be reconstructed with free flaps represent a more probable indication for
using an osteotomy

access technique. Lip-split mandibulotomy is a low-morbidity technique which can
deliver a sound oncological outcome and can be relatively easily taught to less
experienced surgeons.

33. ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΑΡΚΧΜΑΣΧΝ
ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΔΡΗΠΣΧΔΧΝ

ΚΑΣΧ

ΓΝΑΘΟΤ.

ρνηλνρσξίηε Ο., Παξαξά Δ.*, Μνπξνύδεο Κ., Κξαζαδάθεο Υξ., Δπηπρηάδεο Υξ.,
Μεδίηεο Μ, Ράιιεο Γ.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΣΜΖΜΑ ΣΟΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΝΑΘΟΠΡΟΧΠΗΚΖ
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ, ΓΝΑ ΚΑΣ, ΚΖΦΗΗΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΣΟΜΗΚΟ ΣΜΖΜΑ, ΓΝΑ ΚΑΣ,
ΚΖΦΗΗΑ
Πεξίιεςε
ΔΗΑΓΧΓΖ: Σα ζαξθψκαηα είλαη θαθνήζε λενπιάζκαηα ηνπ κεζεγρπκαηηθνχ ηζηνχ.
Ζ εκθάληζε ζηηο γλάζνπο είλαη ζπάληα, ελψ ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο δπζρεξνχο
παζνινγναλαηνκηθήο δηάγλσζεο.
ΚΟΠΟ: Παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ζε 4 αζζελείο κε
ζάξθσκα ηεο θάησ γλάζνπ.
ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΔΡΗΠΣΧΔΧΝ: Ο πξψηνο αζζελήο, 25 εηψλ, πξνζήιζε γηα
αληηκεηψπηζε θεληξηθήο νζηηθήο βιάβεο ζην ζψκα ηεο θάησ γλάζνπ δεμηά, πνπ είρε
δηαγλσζηεί ζε άιιν ηκήκα σο νζηενβιάζησκα. Νέα βηνςία αλέδεημε νζηενβιαζηηθφ
νζηενζάξθσκα πςεινχ βαζκνχ θαθνήζεηαο (grade III). Ο αζζελήο αληηκεησπίζηεθε
κε εθηνκή ζε πγηή φξηα, απνθαηάζηαζε κε ειεχζεξν νζηενδεξκαηηθφ θξεκλφ
πεξφλεο θαη ρεκεηνζεξαπεία. ήκεξα έρεη ζπκπιεξψζεη δχν ρξφληα απφ ην πέξαο
ηεο ρεκεηνζεξαπείαο θαη είλαη ειεχζεξνο λφζνπ θαη ζε παξαθνινχζεζε.
Ο δεχηεξνο αζζελήο, 26 εηψλ, πξνζήιζε γηα δηεξεχλεζε πξννδεπηηθά απμαλφκελεο
έθπηπμεο ζηελ πξφζζηα πεξηνρή ηεο θάησ γλάζνπ. Ζ βηνςία έδεημε ρνλδξνβιαζηηθφ
νζηενζάξθσκα πςεινχ βαζκνχ θαθνήζεηαο (grade III). Ο αζζελήο ππεβιήζε ζε
ζηαδηνπνίεζε θαη αληηκεησπίζηεθε κε εθηνκή ζε πγηή φξηα, απνθαηάζηαζε κε
ειεχζεξν νζηενδεξκαηηθφ θξεκλφ πεξφλεο θαη ρεκεηνζεξαπεία. Παξακέλεη ζε
παξαθνινχζεζε, ειεχζεξνο λφζνπ, γηα 2,5 ρξφληα.

Ο ηξίηνο αζζελήο, 34 εηψλ, πξνζήιζε γηα δηεξεχλεζε ελδνζηηθήο βιάβεο ζηνλ
αξηζηεξφ θιάδν ηεο θάησ γλάζνπ, πνπ ήηαλ ηπραίν εχξεκα ζε καγλεηηθή εγθεθάινπ
ζηα πιαίζηα δηεξεχλεζε θεθαιαιγίαο απφ λεπξνιφγν. Μεηά απφ κεξηθή βηνςία, ν
αζζελήο δηαγλψζηεθε κε ζάξθσκα Ewing. Τπνβιήζεθε ζε ρεκεηνζεξαπεία θαη ζηε
ζπλέρεηα ζε επξεία εθηνκή θαη απνθαηάζηαζε κε ειεχζεξν νζηενδεξκαηηθφ θξεκλφ
πεξφλεο. Παξακέλεη ζε παξαθνινχζεζε έλα έηνο κεηεγρεηξεηηθά. Ζ ηέηαξηε
αζζελήο, ειηθίαο 49 εηψλ, πξνζήιζε γηα ελδνζηηθή βιάβε ζηε δεμηά γσλία ηεο θάησ
γλάζνπ. Τπνβιήζεθε ζε ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε, κε πηζαλή δηάγλσζε θπζηηθή
εμεξγαζία. Ζ ηζηνινγηθή εμέηαζε έδεημε ηλνζάξθσκα κε βαζκφ θαθνήζεηαο ΗΗ (grade
II). Ζ αζζελήο ρεηξνπξγήζεθε εθ λένπ, νπφηε έγηλε ηκεκαηηθή νζηεθηνκή θαη
ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο επηπέδσλ Η θαη ΗΗα ζχζηνηρα. Σξεηο κήλεο κεηά, έγηλε
απνθαηάζηαζε κε ιαγφλην απηνκφζρεπκα, ελψ 6 κήλεο κεηά ηελ ηξίηε επέκβαζε, ε
αζζελήο εκθάληζε ηξαρειηθή δηφγθσζε ζην επίπεδν ΗΗΗ ζχζηνηρα, ε βηνςία ηεο
νπνίαο έδεημε κεηάζηαζε ηλνζαξθψκαηνο κε απνδηαθνξνπνίεζε. Ζ αζζελήο
ππεβιήζε ζε ρεκεηνζεξαπεία θαη πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη ιεκθαδεληθφο
ηξαρειηθφο θαζαξηζκφο.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ: Σα ζαξθψκαηα είλαη νη ζπρλφηεξνη πξσηνπαζείο θαθνήζεηο
νζηηθνί φγθνη, αιιά ιηγφηεξν 5% εληνπίδνληαη ζηηο γλάζνπο. Οη αζζελείο είλαη
ζπλήζσο έθεβνη θαη λένη ελήιηθνη, ελψ ε δηάγλσζε κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη ιφγσ
πνηθηιίαο ηζηνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Ζ αληηκεηψπηζε είλαη ζπλήζσο επξεία
εθηνκή ζε πγηή φξηα κε ζπκπιεξσκαηηθή ρεκεηνζεξαπεία.

34. ANALYSIS OF SURVIVAL RATES FOLLOWING
PRIMARY SURGERY OF 178 CONSECUTIVE PATIENTS
WITH ORAL CANCER IN A LARGE DISTRICT GENERAL
HOSPITAL
Stathopoulos P.*, Smith W. P.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL

Πεξίιεςε
Purpose: The aim of this study is to present the survival rates in patients treated for
oral cancer with primary surgery in a large district general hospital. We discuss the
influence of the most significant prognostic factors on survival and compare our
results with larger centres specializing in the management of oral cancer.

Methods: All patients diagnosed with oral cancer from 1995 to 2006 and were
treated in the Department had their details entered prospectively onto a
computerized database. Demographic details of patients, type of treatment,
pathological stage of tumor (TNM), local and regional recurrence rate, overall
survival, disease specific survival and incidence of involved margins were recorded
and calculated.
Results: Of the 178 patients, 96 (54 %) were alive and free of oral cancer 5 years
after surgery. Forty-four patients died of oral cancer (24.7 %) but 38 (21.3 %) died of
other causes. The overall survival rate after primary surgery in relation to stage was:
I 84 %, II 71 %, III 36 % and IV 28 %.
Discussion: As almost half of our patients presented with advanced cancer and had
discouraging survival rates, we emphasize the need for early recognition of the
disease. Advanced disease signifies difficulty in obtaining clear margins which
actually indicates a higher recurrence rate. 25 % of our patients died of oral cancer
within 5 years of surgery which highlights the poor prognosis that recurrence carries
after treatment. Effective educational campaign with purpose to raise oral cancer
awareness and earlier referral may result in improvement of survival.

35. ΜΗΚΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΛΛΔΗΜΜΑΣΧΝ
ΣΟΜΑΣΗΚΖ ΚΟΗΛΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΟΤ: Ζ ΔΜΠΔΗΡΗΑ
ΣΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΜΑ
Καιατηζίδνπ Η.*, Σειαβεξίδεο Η., Παληαδή Γ., Βαρηζεβάλνο Κ., Βελέηεο Γ., Βαθεηάδνπ
Μ., Κνπθόιεο Ν., Αξαπίδνπ Μ., Αλησληάδεο Κ.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΓΝΘ «Γ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ»

Πεξίιεςε
Δηζαγωγά: Ζ απνθαηάζηαζε νγθνινγηθψλ θαη ηξαπκαηηθψλ ειιεηκκάησλ ηεο
θεθαιήο θαη ηνπ ηξαρήινπ ζεκείσζε ζεκαληηθή εμέιημε ηα ηειεπηαία ρξφληα ράξε
ζηελ επξεία εθαξκνγή ησλ ειεχζεξσλ αγγεηνχκελσλ θξεκλψλ θαη απνηειεί
πξφθιεζε γηα ηε ζχγρξνλε επαλνξζσηηθή ρεηξνπξγηθή.
θοπός: θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε παξνπζίαζε ηεο εκπεηξίαο καο ζηηο
κηθξνρεηξνπξγηθέο απνθαηαζηάζεηο ζηελ πεξηνρή ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο, γλάζσλ θαη
πξνζψπνπ κεηά απφ βαξηέο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο θαηά ηα ηειεπηαία 2 έηε.

Τιηθό θαη ΜΫζοδοη: Σε ρξνληθή πεξίνδν Ηαλνπάξηνο 2015 - Ηαλνπάξηνο 2017, 7
αζζελείο, 4 άλδξεο θαη 3 γπλαίθεο, ειηθίαο 33-77 εηψλ, ππνβιήζεθαλ ζηελ θιηληθή
καο ζε ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο θαη απνθαηάζηαζε
ησλ ειιεηκκάησλ κε ειεχζεξνπο αγγεηνχκελνπο θξεκλνχο. Ζ εληφπηζε θαξθηλψκαηνο
αθνξνχζε ζε 2 πεξηπηψζεηο ηε γιψζζα, ζε 1 ην έδαθνο ηνπ ζηφκαηνο, ζε 1 ην
βιελλνγφλν παξεηάο, ζε 1 νπηζζνγφκθην ηξίγσλν θαη ζε 2 ηελ θαηληαθή απφθπζε
ηεο θάησ γλάζνπ. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο επξφθεηην γηα θαξθίλσκα εθ ησλ
πιαθσδψλ θπηηάξσλ. Tα δεδνκέλα γηα ηελ κειέηε απηή, αληιήζεθαλ αλαδξνκηθά,
απφ ην αξρείν ηεο θιηληθήο καο.
ΑποηειΫζκαηα: ινη αζζελείο αληηκεησπίζηεθαλ κε εθηνκή ηεο πξσηνπαζνχο
εζηίαο ζε καθξνζθνπηθά πγηή φξηα θαη ηξαρειηθφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ. ηηο 5
πεξηπηψζεηο ε απνθαηάζηαζε ειιείκκαηνο έγηλε άκεζα δηεγρεηξεηηθά, ελψ ζε 2
πεξηζηαηηθφ ζε δεχηεξν ρξφλν. Οη ειεχζεξνη αγγεηνχκελνη θξεκλνί πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ: 2 θεξθηδηθνί, 1 σιέληνο, 1 σκνπιαηηαίνο, 1
πξνζπζηνπιάγηνο θξελφο κεξνχ θαη 2 πεξνληαίνη.
σκπερΪζκαηα: Ζ ρξήζε ησλ ειεχζεξσλ αγγεηνχκελσλ θξεκλψλ έδσζε ηε
δπλαηφηεηα ζηνπο ρεηξνπξγνχο θεθαιήο θαη ηξαρήινπ λα πξαγκαηνπνηνχλ
ξηδηθφηεξεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ζε εθηεηακέλεο βιάβεο. Ζ εμέιημε ηεο
επαλνξζσηηθήο ρεηξνπξγηθήο είρε σο απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο δσήο ησλ αζζελψλ.

36. PARTIAL SUPERFICIAL, SUPERFICIAL, AND TOTAL
PAROTIDECTOMY IN THE MANAGEMENT OF BENIGN
PAROTID GLAND TUMORS: A 10-YEAR PROSPECTIVE
STUDY OF 205 PATIENTS
Stathopoulos P.*, Igoumenakis , Smith W. P.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL
Πεξίιεςε
Purpose: The aim of this report is to present an overview of the authors‟ experience
in treating parotid gland tumors for a period of 10 years. This report describes
patients‟ demographics, surgical outcomes, and complications and discusses the
management of benign disease with particular emphasis on the importance of facial
nerve dissection.

Patients and Methods: A total of 205 consecutive patients with different parotid
gland tumors underwent surgery at Northampton General Hospital (Northampton,
UK) from October 2000 to November 2010. Data were prospectively collected and
entered into an electronic database. Patients‟ demographics, clinical tumor size, type
of operation, fine-needle aspiration result, facial nerve status, final histopathologic
report, and intraoperative and postoperative complications were recorded and
analyzed.
Results: This study confirmed that good results in low recurrence rate andminimal
risk of facial nerveweakness can be achieved with operations less aggressive than
traditional superficial parotidectomy, such as partial superficial parotidectomy.
Transient facial nerve palsywas significantlymore frequent after total (40%; P &lt;
.001) and superficial (28%; P &lt; .05) parotidectomy, respectively, than after partial
superficial parotidectomy (9.6%).
Conclusion: Because the risk or recurrence is higher when surgery is performed by
inexperienced surgeons, the authors advocate that parotid gland surgery should be
performed by adequately trained operators and the surgical specimen ideally should
be examined by a histopathologist experienced in the diagnosis of salivary gland
tumors. Recurrence rate for these tumors increases with time; therefore, long-term
follow-up is required for these patients.

37. ΜΔΣΑΣΑΣΗΚΟΗ ΟΓΚΟΗ ΣΖ ΣΟΜΑΣΗΚΖ ΚΟΗΛΟΣΖΣΑ
Καιατηζίδνπ Η.*, Παξαζθεπόπνπινο Κ., Βαρηζεβάλνο Κ., Αζηξείδεο Η-., Αιεμνύδε
Β-Α, Αλησληάδεο Κ.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΓΝΘ «Γ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ», ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ
ΣΟΜΑΣΗΚΖ ΓΝΑΘΟΠΡΟΧΠΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ
Πεξίιεςε
Δηζαγωγά: Οη κεηαζηάζεηο ζηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα είλαη ζπάληεο θαη ε επίπησζε
απηψλ αλέξρεηαη ζην 1 -3 % φισλ ησλ θαθνεζψλ λενπιαζκάησλ ηνπ ζηφκαηνο. Οη
κεηαζηάζεηο απηέο κπνξεί λα εκθαλίδνληαη ηφζν ζηα νζηά ησλ γλάζσλ φζν θαη ζηα
καιαθά κφξηα ηεο ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο.
θοπός: θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ πεξηζηαηηθψλ κε
κεηαζηαηηθνχο φγθνπο ζηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα πνπ αληηκεησπίζηεθαλ ζηελ θιηληθή
καο.
Τιηθό θαη ΜΫζοδοη: Σε ρξνληθή πεξίνδν Ηαλνπάξηνο 2000 - Ηαλνπάξηνο 2015, 20
αζζελείο, 12 άλδξεο θαη 8 γπλαίθεο, ειηθίαο 48-77 εηψλ, ππνβιήζεθαλ ζε
ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία ηνπ κεηαζηαηηθνχ θαξθίλνπ ζηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα. Tα
δεδνκέλα γηα ηελ κειέηε απηή, αληιήζεθαλ αλαδξνκηθά, απφ ην αξρείν ηεο θιηληθήο
καο.

ΑποηειΫζκαηα: Οη κεηαζηάζεηο ήηαλ ζπλήζσο κνλήξεηο θαη νκφπιεπξα σο πξνο
ηελ πξσηνπαζή εζηία. Οη ζπλεζέζηεξεο ζέζεηο εκθάληζεο ζηνκαηηθψλ κεηαζηάζεσλ
ήηαλ ην νζηφ ηεο θάησ γλάζνπ θαη ηα νχια. Οη ζπρλφηεξεο πξσηνπαζείο εζηίεο ήηαλ
νη θαξθίλνη ηνπ καζηνχ θαη ησλ πλεπκφλσλ.
σκπερΪζκαηα: Αλ θαη ζπάληεο, νη κεηαζηαηηθέο θαθνήζεηεο ζα πξέπεη λα
πεξηιακβάλνληαη ζηε δηαθνξηθή δηάγλσζε ησλ ρσξνθαηαθηεηηθψλ αιινηψζεσλ ηεο
ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο. Ζ επηινγή ηεο ζεξαπείαο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ηε
γεληθφηεξε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο. Δθφζνλ απηή ην επηηξέπεη, ζα
πξέπεη λα εθαξκφδεηαη επηζεηηθή ζεξαπεία, αλεμαξηήησο ζηαδίνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε
αληηκεηψπηζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ζε παξάηαζε
ηεο επηβίσζεο ηνπ αζζελνχο.

38. Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΜΤΟΚΡΟΣΑΦΗΚΟΤ ΚΡΖΜΝΟΤ ΓΗΑ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΓΝΑΘΟΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΔΛΛΔΗΜΜΑΣΧΝ
Μπνπξαδάλε Μ.*, Μεηζόπνπινο Γ., αξεβαιάζεο .Δ., Πεηζίλεο Β., Καιθαξέηδνο
Δ., Παπαδνγεσξγάθεο Ν.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΠΥ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ
Πεξίιεςε
Δηζαγωγά: Ο κπνθξνηαθηθφο θξεκλφο απνηειείηαη απφ ηνλ θξνηαθίηε κπ, ηελ
θξνηαθηθή πεξηηνλία θαη ην πεξηφζηεν. Υξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ
επαλνξζσηηθή ρεηξνπξγηθή ην 1898 απφ ηνλ Golovine θαη έθηνηε απνηειεί έλαλ απφ
ηνπο θπξηφηεξνπο κηζρσηνχο θξεκλνχο γηα ηελ απνθαηάζηαζε πνηθίισλ ειιεηκκάησλ
ηεο γλαζνπξνζσπηθήο ρψξαο θαη ηεο ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο. Ζ ρξήζε ηνπ
ελδείθλπηαη ζηελ ρεηξνπξγηθή ηεο θξνηαθνγλαζηθήο άξζξσζεο θαη ηνπ
γλαζνδπγσκαηηθνχ ζπκπιέγκαηνο, ζε ελδνζηνκαηηθά ειιείκκαηα κεηά απφ
νγθνινγηθέο επεκβάζεηο, ζε ειιείκκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κεηά απφ εμφξπμε ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηνπ νθζαικηθνχ θφγρνπ, κεηά απφ αθαίξεζε ηνπ εδάθνπο ηνπ
νθζαικηθνχ θφγρνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ βνιβνχ, γηα απνθαηάζηαζε ειιεηκκάησλ
ηνπ πξνζψπνπ θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ζρηζηηψλ.
θοπός ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε πεξηγξαθή ηεο ηερληθήο θαη ε παξνπζίαζε
ζεηξάο πεξηπηψζεσλ εθαξκνγήο ηνπ κπνθξνηαθηθνχ θξεκλνχ γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ειιεηκκάησλ ηεο γλαζνπξνζσπηθήο ρψξαο, απφ ηελ Παλεπηζηεκηαθή
ΓΠΥ Κιηληθή ηνπ Ννζνθνκείνπ Αζελψλ «Ο Δπαγγειηζκφο».
ΑποηειΫζκαηα-σδάηεζε: Ζ αλαηνκηθή εγγχηεηα ηνπ θξεκλνχ ζε ζρέζε κε ηε
γλαζνπξνζσπηθή ρψξα, ε δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ην
επαξθέο κήθνο ηνπ κίζρνπ ηνπ θαη ε θαιή αηκάησζή ηνπ απνηεινχλ ηα βαζηθά ηνπ

πιενλεθηήκαηα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ειιεηκάησλ ηεο ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο. Σα
θπξηφηεξα κεηνλεθηήκαηα ηνπ αθνξνχλ ηελ πηζαλή δεκηνπξγία ηλψδνπο ηζηνχ θαηά
ηελ επνχισζε θαη ε δεκηνπξγία εληππψκαηνο ζηε δφηξηα πεξηνρή κε ηελ
επαθφινπζε δηαηαξαρή ηεο ζπκκεηξίαο ηνπ πξνζψπνπ, πνπ βέβαηα κπνξεί λα
απνθαηαζηαζεί κε άιινηε άιινπ ηξφπνπ ηερληθέο.
σκπερΪζκαηα: Ο κπνθξνηαθηθφο θξεκλφο απνηειεί έλαλ εχρξεζην θαη πξνζηηφ
ηερληθά
θξεκλφ
πνπ
πξνζθέξεηαη
γηα
ηελ
απνθαηάζηαζε
πνιιψλ
ζηνκαηνγλαζνπξνζσπηθψλ
ειιεηκκάησλ
επηηπγράλνληαο
επαλαθνξά
ηεο
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο κε ηθαλνπνηεηηθά αηζζεηηθά απνηειέζκαηα θαη πνιχ
κηθξφ πνζνζηφ επηπινθψλ θαζψο θαη λνζεξφηεηαο ηεο δφηξηαο πεξηνρήο.

39. Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΡΗΝΟΥΔΗΛΗΚΟΤ ΚΡΖΜΝΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΛΛΔΗΜΜΑΣΧΝ ΣΖ ΣΟΜΑΣΗΚΖ
ΚΟΗΛΟΣΖΣΑ
Μπνπξαδάλε Μ.*, Απγνπζηίδεο Γ., αξεβαιάζεο -Δ,
Γθνπηδάλεο Λ., Παπαδνγεσξγάθεο Ν.

Μεηζόπνπινο Γ.,

Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΠΥ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ
Πεξίιεςε
Δηζαγωγά: Ο ξηλνρεηιηθφο θξεκλφο είλαη έλαο κηζρσηφο πεξηζηξνθηθφο θξεκλφο πνπ
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε ηε βάζε πξνο ηα πάλσ ή πξνο ηα θάησ. Απνηειεί κία
εμαηξεηηθή ηερληθή γηα ηελ απνθαηάζηαζε ειιεηκάησλ, πνπ πξνθχπηνπλ επί ην
πιείζηνλ κεηά απφ νγθνινγηθέο επεκβάζεηο, είηε ηνπ δέξκαηνο ηνπ πξνζψπνπ είηε
νπνηαζδήπνηε πεξηνρήο ηεο ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο κε επξχηεξε εθαξκνγή ζην
έδαθνο ηνπ ζηφκαηνο. Υξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζε ελδνζηνκαηηθά ειιείκαηα πνπ δε
κπνξνχλ λα απνθαηαζηαζνχλ κε ειεχζεξν δεξκαηηθφ κφζρεπκα. Γηαθξίλεηαη ζε
ηχπνπο κε βάζε είηε ηελ αηκάησζε είηε ην πάρνο ησλ ηζηψλ.
θοπός είλαη ε παξνπζίαζε ηεο ηερληθήο ηνπ ξηλνρεηιηθνχ θξεκλνχ θαη θιηληθψλ
πεξηπηψζεσλ απνθαηάζηαζεο ζηνκαηηθψλ ειιεηκάησλ κε ξηλνρεηιηθφ θξεκλφ απφ
ηελ Παλεπηζηεκηαθή ΓΠΥ θιηληθή ηνπ Ννζνθνκείνπ Αζελψλ «Δπαγγειηζκφο».
σδάηεζε: Ζ επηινγή ηνπ ξηλνρεηιηθνχ θξεκλνχ σο κέζνδν
ειιεηκάησλ ηεο ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε
αθνξνχλ ην έδαθνο ηνπ ζηφκαηνο θαη ηελ θάησ επηθάλεηα ηεο
απνηξέπνπλ ηελ θαζήισζε ηεο γιψζζαο θαη ηηο επαθφινπζεο
κάζεζε θαη ζηελ νκηιία. Ζ εθαξκνγή ηνπ πεξηνξίδεηαη απφ
ειιείκαηνο θαη ηελ χπαξμε νδφλησλ ζηελ πεξηνρή.

απνθαηάζηαζεο
ηδίσο φηαλ απηά
γιψζζαο θαζψο
επηπηψζεηο ζηε
ην κέγεζνο ηνπ

σκπερΪζκαηα: Ο ξηλνρεηιηθφο θξεκλφο απνηειεί κία άκεζε θαη εχθνιε ιχζε γηα
ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ελδνζηνκαηηθψλ ειιεηκάησλ παξέρνληαο απνθαηάζηαζε ηεο
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο κε ηθαλνπνηεηηθά αηζζεηηθά απνηειέζκαηα ηδίσο ζε
άηνκα κεγάιεο ειηθίαο.

40. ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΟΣΗΚΧΝ ΔΛΛΔΗΜΜΑΣΧΝ ΚΑΣΧ
ΓΝΑΘΟΤ ΜΔ ΑΓΓΔΗΟΤΜΔΝΟ ΟΣΔΟΓΔΡΜΑΣΗΚΟ
ΠΔΡΟΝΗΑΗΟ ΚΡΖΜΝΟ. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΧΝ
Σζεθνύξα Κ.*, Μνπξνύδεο Κ., Παξαξά Δ., Μαζηαγθάο Γ., ρνηλνρσξίηε Ο., Μεδίηεο
Μ., Ράιιεο Γ.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΚΛΗΝΗΚΖ ΣΟΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΝΑΘΟΠΡΟΧΠΗΚΖ
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ – ΓΝΑ ΚΑΣ
Πεξίιεςε
Ζ επαλνξζσηηθή ρεηξνπξγηθή απνηειεί ηνλ ηνκέα ηεο ρεηξνπξγηθήο, ν νπνίνο
απνζθνπεί ζηελ αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή απνθαηάζηαζε κηαο πεξηνρήο ηνπ
ζψκαηνο, ε νπνία έρεη ππνζηεί βιάβε. Διιείκκαηα ζηελ πεξηνρή ησλ γλάζσλ
κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ εμαηηίαο λενπιαζκαηηθήο, ηξαπκαηηθήο ή θιεγκνλψδνπο
αηηηνινγίαο. Ζ δπζθνιία ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ νζηηθψλ ειιεηκκάησλ, έγθεηηαη ζην
γεγνλφο φηη πξέπεη ηαπηνρξφλσο λα απνθαηαζηαζνχλ ε νκηιία, ε θαηάπνζε, ε
κάζεζε, θαζψο θαη ε αηζζεηηθή εκθάληζε ηνπ πξνζψπνπ. Ο αγγεηνχκελνο
νζηενδεξκαηηθφο πεξνληαίνο θξεκλφο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ φπιν ζηε θαξέηξα ηνπ
ηνκαηηθνχ θαη Γλαζνπξνζσπηθνχ Υεηξνπξγνχ. Ζ παξνχζα εξγαζία αλαθέξεηαη
ζηελ παξνπζίαζε επηά πεξηζηαηηθψλ απνθαηάζηαζεο νζηηθψλ ειιεηκκάησλ θάησ
γλάζνπ κε αγγεηνχκελν νζηενδεξκαηηθφ πεξνληαίν θξεκλφ, ηα νπνία
αληηκεησπίζηεθαλ ζηελ Κιηληθή ηνκαηηθήο θαη Γλαζνπξνζσπηθήο Υεηξνπξγηθήο ηνπ
ΓΝΑ ΚΑΣ. Χο πξνο ηελ αηηηνινγία, ηέζζεξα απφ ηα επηά πξνέθπςαλ ιφγσ εθηνκήο
θαθνήζνπο φγθνπ, δχν απφ εθηνκή θαινήζνπο φγθνπ θαη έλα ιφγσ νζηενκπειίηηδαο.

Πεξηιήςεηο Πφζηεξ
1. Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΖΚΣΗΚΧΝ ΣΖΝ ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΖ
ΠΡΑΞΖ
Βιάρνπ Γ., Μπηαξά Δ.*, εξάθε Μ.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΔΚΠΑ
Πεξίιεςε
H ζεκαζία ησλ αληηπεθηηθψλ ζηελ νδνληηαηξηθή πξάμε
Μηα απφ ηηο θχξηεο αηηίεο ζαλάηνπ ζηνλ παγθφζκην πιεζπζκφ είλαη ηα θαξδηαγγεηαθά
επεηζφδηα θαη ζρεηίδνληαη κε απμεκέλν θίλδπλν γηα ζξνκβνεκβνιηθέο επηπινθέο.
Αληηπεθηηθνί θαη αληηαηκνπεηαιηαθνί παξάγνληεο έρνπλ κειεηεζεί θαη ρξεζηκνπνηεζεί
γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηεο αξηεξηαθήο θαη θιεβηθήο ζξφκβσζεο.
Σα αληηπεθηηθά δελ έρνπλ αληέλδεημε ζηελ νδνληηαηξηθή αγσγή σζηφζν παίδνπλ
κεγάιν ξφιν ζηα πξνβιήκαηα πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ θαζεκεξηλή νδνληηαηξηθή
πξάμε ζηνπο αζζελείο πνπ ηα ιακβάλνπλ, ηδηαίηεξα ζηηο αηκαηεξέο επεκβάζεηο,
φπνπ είλαη θαη πνιχ ζεκαληηθή ε πεθηηθφηεηα ηνπ αίκαηνο.
Γηαηαξαρέο ηεο πεθηηθφηεηαο κπνξεί λα νθείινληαη ζε πξσηνγελή αίηηα (ζπγγελείο
δηαηαξαρέο) ή ζε δεπηεξνπαζείο δηαηαξαρέο ηνπ ζπζηήκαηνο πήμεο θαη
ηλσδνιχζεσο κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε αηκνξξαγηθήο πξνδηάζεζεο κε
ζπζηεκηθέο ή ηνπηθέο εθδειψζεηο, πνπ κπνξεί θιηληθά λα εθδεισζνχλ ζαλ
θαζπζηέξεζε ή θαη θαθή επνχισζε ηξαχκαηνο. Αθφκε κπνξεί λα εκθαληζηεί
ζπγρξφλσο αηκνξξαγία θαη ζξφκβσζε ζαλ απνηέιεζκα ηαπηφρξνλα ελεξγνπνίεζεο
ηνπ κεραληζκνχ πήμεο θαη ηλσδφιπζεο (DIC, ειαηησκέλε ελδναγγεηαθή πήμε=
Disseminierte Intravasale Coagulation).
Σξία δηαθνξεηηθά ζεξαπεπηηθά ζρήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ζηελ
θαξδηνινγία γηα ηελ πξφιεςε θαη ζεξαπεία ησλ ζξνκβψζεσλ κε αληίθηππν ζηελ
πεθηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αίκαηνο θαη αθνξνχλ:
Α)ηελ ειάηησζε ηεο ζξνκβσηηθήο ηάζεο ησλ αζζελψλ (αλαζηνιή ηεο πήμεο θαη ηεο
ζπγθφιιεζεο ησλ αηκνπεηαιίσλ)
Β)ηελ ελδναγγεηαθή δηάιπζε ηνπ ζξφκβνπ θαη
Γ) ηελ αλαζηνιή ηεο ηλσδφιπζεο.

Δπηπιένλ πνιιά επξείαο ρξήζεο θάξκαθα φπσο ηα κε ζηεξνεηδή αληνθιεγκνλψδε
(NSADs) παξεκβαίλνπλ θαη ζην ρξφλν πξνζξνκβίλεο θαη ζηε ζπγθφιιεζε ησλ
αηκνπεηαιίσλ. Δπίζεο ζε πεξηπηψζεηο ρξφληαο ρξήζεο αληηπεθηηθψλ νπζηψλ κπνξεί
ε ρνξήγεζε αλνζνθαηαζηαιηηθψλ ή θνξηηθνζηεξνεηδψλ λα νδεγήζεη ζε απηφκαηε
αηκνξξαγία ή επηπινθέο κε εκθάληζε ζξνκβψζεσλ.

2. ΟΣΔΟΝΔΚΡΧΖ ΑΠΟ ΓΗΦΧΦΟΝΗΚΑ ΣΖΝ
ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΖ ΠΡΑΞΖ: ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ
ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ
Πάηθνπ ., Καςάιαο Α.*, αξεβαιάζεο -Δ., Πεηζίλεο Β.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΔΚΠΑ
Πεξίιεςε
Δηζαγωγά θαη ζθοπός: Σα δηθσζθνληθά είλαη αληηνζηενθιαζηηθά θάξκαθα πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζεξαπεία θαη πξφιεςε κηαο ζεηξάο κεηαβνιηθψλ νζηηθψλ
λνζεκάησλ θαζψο θαη ζε πεξηπηψζεηο θαθνήζσλ νζηηθψλ κεηαζηάζεσλ. Μηα αξθεηά
ζπρλή επηπινθή ιφγσ ιήςεο δηθσζθνληθψλ είλαη ε νζηενλέθξσζε. θνπφο ηεο
παξνχζαο αλαζθφπεζεο είλαη ε δηεξεχλεζε θαη ε παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ
δηάγλσζεο θαη πξφιεςεο ηεο νζηενλέθξσζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ απηά ηα
θάξκαθα.
ΜΫζοδοη αλαζθόπεζες: Αλαζθφπεζε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο κέζσ
ειεθηξνληθψλ κεραλψλ αλαδήηεζεο (Pubmed) κε ιέμεηο-θιεηδηά: medication-related
osteonecrosis, osteonecrosis of the jaws, bisphosphonates, risk factors.
ΑποηειΫζκαηα: ηελ παξνχζα εξγαζία πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο δηάγλσζεο ηεο
νζηενλέθξσζεο θαη ζπλεθηηκψληαη νη παξάγνληεο θηλδχλνπ, φπσο επίζεο θαη έλα
πξσηφθνιιν γηα ηελ πξφιεςε απηήο ηεο επηπινθήο.
σδάηεζε: Παξνπζηάδνληαη νη παξάγνληεο θηλδχλνπ θαη ε δηαγλσζηηθή αμία ηνπ
CTX-test γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ εθδήισζεο ηεο νζηενλέθξσζεο πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηε ιήςε δηθσζθνληθψλ.
σκπερΪζκαηα: Θεσξείηαη απαξαίηεηε ε ζρνιαζηηθή ηήξεζε ησλ πξσηνθφιισλ
πξφιεςεο, δηάγλσζεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο νζηενλέθξσζεο ησλ γλάζσλ ιφγσ
ιήςεο δηθσζθνληθψλ.

3. ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΓΗΑΣΑΔΧΝ ΜΔΣΔΞΑΚΣΗΚΟΤ ΦΑΣΝΗΟΤ
ΚΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔ ΤΓΥΡΟΝΑ ΔΠΑΝΟΡΘΧΣΗΚΑ
ΤΛΗΚΑ: AΝΑΦΟΡΑ ΚΛΗΝΗΚΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ
Παρηνύ Α.*, Σαζόπνπινο Θ., Αξκέλε Μ., Καξαΐζθνπ Γ., πθαξάο Ν.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΔΚΠΑ
Πεξίιεςε
Δηζαγωγά: Ζ εμαγσγή δνληηψλ ζπρλά αθνινπζείηαη απφ ηαπηφρξνλε ρξήζε
κνζρεπκάησλ γηα ηε δηαηήξεζε κεηεμαθηηθνχ θαηλίνπ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν
θιηληθφο ζα πξέπεη λα έρεη ήδε κεξηκλήζεη γηα κηα ιεηηνπξγηθή απνθαηάζηαζε ηεο
πεξηνρήο ε νπνία λα ζπλνδεχεηαη απφ έλα αηζζεηηθά απνδεθηφ απνηέιεζκα.
Κιηληθά περέπηωζε: Αζζελήο ζήιπ, 32 εηψλ, κε ειεχζεξν ηαηξηθφ ηζηνξηθφ,
πξνζήιζε ζην νδνληηαηξείν, δεηψληαο απνθαηάζηαζε ζηνλ #15. Ο θιηληθφο θαη
αθηηλνγξαθηθφο έιεγρνο θαζφξηζε ην ζρέδην ζεξαπείαο, ην νπνίν πεξηειάκβαλε
αξρηθά αηξαπκαηηθή εμαγσγή ηνπ δνληηνχ, αλάπιαζε ηεο πεξηνρήο κε αιινκφζρεπκα
θαη θάιπςε ηνπ κεηεμαθηηθνχ θαηλίνπ κε ειεχζεξν νπιηθφ κφζρεπκα. Χο δφηξηα
πεξηνρή επηιέρζεθε ε ππεξψα. Μεηά απφ 4 κήλεο πξαγκαηνπνηήζεθε ρεηξνπξγηθή
ηνπνζέηεζε κνλήξνπο εκθπηεχκαηνο θαη ηελ ίδηα κέξα παξαδφζεθε ζπγθνιινχκελε
γέθπξα κεξηθήο θάιπςεο απφ ηζνειαζηηθφ πνιπκεξέο πιηθφ πςειήο αληνρήο
(BioHPP). 4 κήλεο αξγφηεξα έγηλε ιήςε απνηππψκαηνο θαη ε θαηαζθεπή
δηαβιελλνγφληνπ εμαηνκηθεπκέλνπ θνινβψκαηνο απφ πνιπκεξέο πιηθφ (BioHPP). Γηα
ηελ νινθιήξσζε ηεο επηεκθπηεπκαηηθήο απνθαηάζηαζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ζηεθάλε
κνλνιηζηθήο δηξθνλίαο.
σκπερΪζκαηα: Ζ δηαρείξηζε ηεο λσδήο πεξηνρήο πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ εμαγσγή
δνληηνχ δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ δηαηήξεζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ κεηεμαθηηθνχ
θαηλίνπ αιιά ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ κηα απνθαηάζηαζε πνπ λα ππεξεηεί
ηφζν ηε ιεηηνπξγηθφηεηα φζν θαη ηελ αηζζεηηθή. Απνθαηαζηάζεηο κε βάζε ην ΒioHΡΡ
κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ επαλαθνξά ησλ θπζηνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ κε ηαπηφρξνλε
άξηηα αηζζεηηθή απφδνζε θαη κεραληθέο ηδηφηεηεο.

4. ΟΓΟΝΣΟΓΔΝΖ ΗΓΜΟΡΗΣΗΓΑ
Βηζάθε Α.*, Γιαζηξή Α., Καιθαξέληδνο E., Βάξδαο E.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΗΑΣΡΔΗΟ
Πεξίιεςε
Δηζαγωγά: Ζ νδνληνγελήο ηγκνξίηηδα είλαη κηα πάζεζε ηνπ ηγκνξείνπ κε ζπρλφηεηα
εκθάληζεο 30-40 ηηο εθαηφ ηεο ρξφληαο ηγκνξίηηδαο ηεο άλσ γλάζνπ πνπ νθείιεηαη
ζηελ άκεζε δηαζπνξά νδνληηθψλ ινηκψμεσλ ζην ηγκνξεην άληξνπ ινγσ ηεο
γεηηλίαζεο ησλ δνληηψλ κε ην έδαθνο απηνχ.

Παροσζέαζε περηζηαηηθού: ζήιπ αζζελήο εηψλ 54 πξνζήιζε ζε ηδησηηθφ ηαηξεην
κε νηδεκα , ειαθξχ, εθθξνε βιελλαο απφ ηελ κχηε κεηά απφ απφπεηξα εμαγσγήο ηνπ
πξψηνπ άλσ γνκθίνπ δεμηά. Καηά ηελ αθηηλνγξαθηθή εμέηαζε δηαπηζηψζεθε ε
χπαξμε ηεο ππεξψηαο ξίδαο θαη δηάηξεζε ηνπ νζηηθνχ ππνζηξψκαηνο ηνπ εδάθνπο
ηνπ ηγκνξείνπ (ζηνκαηνθνιπηθή επηθνηλσλία) θαζψο θαη ζνιεξφηεηα απηνχ. Έγηλε
ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε ηεο ξίδαο ζχγθιεηζε ηνπ ηνηρψκαηνο ηεο επηθνηλσλίαο κε ηελ
ρξήζε παξεηαθνχ θξεκλνχ. Μεηά απφ δπν κήλεο ε αζζελήο πξνζήιζε κε θαηλνχξηα
αθηηλνγξαθηθή εμέηαζε (CBCT άλσ γλάζνπ ) ζηελ νπνία παξαηεξείηαη νζηηθή
γέθπξα θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηάηξεζεο ηνπ εδάθνπο ηνπ δεμηνχ ηγκνξείνπ
άληξνπ, θαη εμάιεηςε ηεο ζνιεξφηεηαο ηνπ δεμηνχ ηγκνξείνπ.
σδάηεζε: Σα θχξηα ζπκπηψκαηα ηεο νδνληνγελνχο ηγκνξίηηδαο είλαη εηεξφπιεπξε
ξηληθή απφθξαμε, ξηλφξξνηα, άζρεκε νζκή θαη γεχζε, πνλνθέθαινη, επαηζζεζία ε δε
αληηκεηψπηζε είλαη ε εμάιεηςε ηεο αηηίαο ηεο θιεγκνλεο κε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε
,θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ αεξηζκνχ ηνπ πάζρνληνο ηγκνξείνπ κε πιήξε ρεηξνπξγηθφ
θαζαξηζκφ απηνχ θαη αληξνξξηλνζηνκία.
σκπΫραζκα: Σα ηαηξνγελή ζπκβάκαηα θαη ε πεξηνδνληίηηδα είλαη νη θπξηφηεξεο
αηηίεο ηεο νδνληνγελνχο ηγκνξίηηδαο. Ο θιηληθφο πξέπεη λα επηκέλεη ζε έλα πιήξε
ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ηνπ αζζελνχο ζηελ θαηάιιειε αθηηλνγξαθηθή εμέηαζε .Ζ δε
ζεξαπεία εθινγήο είλαη ε ρεηξνπξγηθή ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ιήςε αληηβηνηηθψλ
θαξκάθσλ.

5. Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΤΠΔΡΧΗΟΤ ΜΗΥΧΣΟΤ ΚΡΖΜΝΟΤ ΓΗΑ
ΑΤΞΖΖ ΣΖ ΕΧΝΖ ΚΔΡΑΣΗΝΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΗΣΧΝ:
ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ
Μπαθαιάθνπ Κ-Β.*, Σαζόπνπινο Θ.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΔΚΠΑ
Πεξίιεςε
Δηζαγωγά: Ζ επνχισζε κεηεμαθηηθψλ θαηλίσλ πνπ πνιιέο θνξέο ζπλδπάδεηαη κε
θαηεπζπλφκελε νζηηθή αλάπιαζε (GBR), θαζηζηά απαξαίηεηε ηε δηαρείξηζε καιαθψλ
ηζηψλ. ηηο ηερληθέο δηαρείξηζεο αλήθεη ε αλαπέηαζε ππεξψηνπ κηζρσηνχ θξεκλνχ. Ζ
ηερληθή απηή εκθαλίδεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα φπσο α) αχμεζε ηεο δψλεο ησλ
θεξαηηλνπνηεκέλσλ ηζηψλ β) πξνβιεςηκφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο, γ) θαιχηεξε
αηκάησζε ζε ζρέζε κε ειεχζεξα κνζρεχκαηα θαη δ) πεξηνξηζκέλεο κεηεγρεηξεηηθέο
επηπινθέο.
θοπός: ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αλαθνξά κηαο θιηληθήο πεξίπησζεο κε
ρξήζε ππεξψηνπ κηζρσηνχ θξεκλνχ, πνπ ζπλέβαιε ζηελ επίηεπμε ηεο αηζζεηηθήο θαη
ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο.

Παροσζέαζε περέπηωζες: Γπλαίθα αζζελήο, 58 εηψλ, θαπλίζηξηα, ειεχζεξνπ
ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ, πξνζήιζε ζην νδνληηαηξείν κε έληνλν, δηάρπην, απηφκαην πφλν
ζηελ πεξηνρή ηνπ 14. Ζ αζζελήο έθεξε αθίλεηε πξνζζεηηθή απνθαηάζηαζε ζηελ
πεξηνρή 13- 17. Ζ ππνινγηζηηθή ηνκνγξαθία θσληθήο δέζκεο (CBCT) απνθάιπςε
νξηδφληην θάηαγκα ηνπ 14 κε πιήξε απψιεηα ηνπ παξεηαθνχ νζηηθνχ πεηάινπ ηεο
πεξηνρήο. Σν ζρέδην ζεξαπείαο πεξηειάκβαλε εμαγσγή ηνπ 14, GBR γηα ηελ
εθηεηακέλε νζηηθή αλάπιαζε ηεο πεξηνρήο θαη κειινληηθή ηνπνζέηεζε
εκθπηεπκάησλ. Πξνεγρεηξεηηθά πξαγκαηνπνηήζεθε ιήςε απνηππψκαηνο ηεο
απνθαηάζηαζεο 13- 17. Σν 17 απνηεινχζε δφληη ζηήξηγκα παιαηφηεξεο πξνζζεηηθήο
απνθαηάζηαζεο. Χο κεηαβαηηθή ιχζε επηιέρηεθε ζπγθνιινχκελε γέθπξα κεξηθήο
θάιπςεο απφ ηζνειαζηηθφ πνιπκεξέο πιηθφ πςειήο αληνρήο (BioHPP).
Πξαγκαηνπνηήζεθε αηξαπκαηηθή εμαγσγή ηνπ 14, ζρνιαζηηθφο θαζαξηζκφο ηεο
πεξηνρήο, ηνπνζέηεζε ζπλδπαζκνχ μελνκνζρεχκαηνο θη αιινκνζρεχκαηνο κε
αλαινγία 1:1 θαη κεκβξάλεο πεξηθαξδίνπ θαιχπηνληαο ην κνζρεπκαηηθφ πιηθφ.
Γηα ηελ αχμεζε ηεο δψλεο ησλ θεξαηηλνπνηεκέλσλ ηζηψλ απνθαζίζηεθε αλαπέηαζε
ππεξψηνπ κηζρσηνχ θξεκλνχ θαη ζπξξαθή ηνπ ηξαχκαηνο γηα επνχισζε θαηά
πξψην ζθνπφ. Ζ πνξεία ηεο αζζελνχο ήηαλ νκαιή, ελψ δελ έρεη παξαηεξεζεί θακία
ππνηξνπή ζηνπο ηξείο πξψηνπο κήλεο κεηεγρεηξεηηθά.
σκπερΪζκαηα: Ο ππεξψηνο κηζρσηφο θξεκλφο απνηειεί κηα εμαηξεηηθή ιχζε φηαλ
απαηηείηαη αχμεζε ηεο δψλεο ησλ θεξαηηλνπνηεκέλσλ ηζηψλ, ηδηαίηεξα ζε πεξηζηαηηθά
πςειψλ αηζζεηηθψλ απαηηήζεσλ.

6. ΠΡΟΧΘΖΖ ΡΗΕΑ Ζ ΓΟΝΣΗΟΤ ΣΟ ΗΓΜΟΡΔΗΟ ΑΝΣΡΟ,
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ: KΛΗΝΗΚΑ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΑ
Γλήγνπ Μ.*, Φνύδαο Μ., Απγνπζηίδεο Γ., Καιθαξέληδνο Δ., Γθνπηδάλεο Λ.,
Παπαδνγεσξγάθεο Ν.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΚΛΗΝΗΚΖ ΣΟΜΑΣΗΚΖ
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΓΝ «ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ»

ΚΑΗ

ΓΝΑΘΟΠΡΟΧΠΗΚΖ

Πεξίιεςε
Δηζαγωγά: Ζ πξνψζεζε δνληηψλ ή ξηδψλ ζε δηάθνξνπο αλαηνκηθνχο ρψξνπο
απνηειεί κηα δπζάξεζηε επηπινθή γηα ηνλ θιηληθφ θαη ηνλ αζζελή. Ζ πξνψζεζή ηνπο
ζην ηγκφξεην άληξν είλαη ε ζπρλφηεξε απφ απηέο. πγθεθξηκέλα απηή ε επηπινθή
απηή κπνξεί λα ζπκβεί φηαλ γίλεηαη πξνζπάζεηα αθαίξεζεο νπηζζίσλ δνληηψλ ε
ξηδψλ ηεο άλσ γλάζνπ. Οη αηηίεο δεκηνπξγίαο ελφο ηέηνηνπ ζπκβάκαηνο αθνξνχλ
ηφζν αλαηνκηθέο δπζθνιίεο, φζν θαη ηνπο ρεηξηζκνχο ηνπ επεκβαίλνληα.
θοπός: θνπφο ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο είλαη ε παξνπζίαζε θιηληθψλ
πεξηζηαηηθψλ κε πξνψζεζε ξίδαο ζην ηγκφξεην άληξν, πνπ αληηκεησπίζηεθαλ ζηα
εμσηεξηθά ηαηξεία ηεο ΓΠΥ ηνπ λνζνθνκείνπ “Δπαγγειηζκφο”.

ΚιηληθΪ περηζηαηηθΪ/ΜΫζοδος: Γίλεηαη ζπδήηεζε αλαθνξηθά κε ηελ δηαγλσζηηθή
πξνζπέιαζε θαη ηνλ απεηθνληζηηθφ έιεγρν πνπ είλαη απαξαίηεηα πξνθεηκέλνπ λα
πξνζδηνξηζηεί ε ζέζε ηεο ξίδαο ε ηνπ δνληηνχ ζην ηγκφξεην άληξν. Δπίζεο
πεξηγξάθεηαη ε ρεηξνπξγηθή ηερληθή θαηά πεξίπησζε, ηφζν γηα ηελ αθαίξεζε ησλ
ξηδψλ/δνληηψλ απφ ην ηγκφξεην, θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ ζχγθιεηζε ηεο
πξνζθιεζείζαο ζηνκαηνθνιπηθήο επηθνηλσλίαο.
σκπερΪζκαηα: Ζ πξνψζεζε ξίδαο/δνληηνχ ζην ηγκφξεην άληξν απνηειεί κηα
επηπινθή ησλ εμαγσγψλ ησλ νπηζζίσλ δνληηψλ ηεο άλσ γλάζνπ πνπ ζα πξέπεη λα
αληηκεησπίδεηαη άκεζα. Ζ ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε ηνπ παξεθηνπηζκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ
δνληηνχ θαη ε ζχγθιεηζε ηεο ζηνκαηνθνιπηθήο επηθνηλσλίαο απνηεινχλ ηελ ζεξαπεία
εθινγήο.

7. ΜΔΘΟΓΟΗ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΜΔΣΔΞΑΚΣΗΚΟΤ ΦΑΣΝΗΟΤ ΚΑΗ
ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΟΤ
Καςάιαο Α.*, Πάηθνπ ., αξεβαιάζεο -Δ., Πεηζίλεο Β.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΗΑΣΡΔΗΟ
Πεξίιεςε
Δηζαγωγά θαη ζθοπός: Μεηά ηελ εμαγσγή ελφο ή πεξηζζνηέξσλ δνληηψλ επέξρεηαη
ρξφληα θαη απμαλφκελε απψιεηα ηεο θαηληαθήο αθξνινθίαο θαηά πιάηνο θαη θαζ‟
χςνο. Ζ δηαηήξεζε ηεο αθξνινθίαο είλαη απαξαίηεηε γηα ηε κεηέπεηηα ιεηηνπξγηθή θαη
αηζζεηηθή απνθαηάζηαζε ηνπ κεηεμαθηηθνχ ειιείκαηνο. θνπφο ηεο παξνχζαο
εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε κεζφδσλ θαη ηερληθψλ γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ
κεηεμαθηηθνχ θαηλίνπ.
ΜΫζοδοη αλαζθόπεζες: Αλαζθφπεζε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο κέζσ
ειεθηξνληθψλ κεραλψλ αλαδήηεζεο (pubmed) κε ιέμεηο-θιεηδηά: atraumatic
extraction, socket preservation, alveolar bone loss prevention, bone grafting
materials, guided tissue regeneration.
ΑποηειΫζκαηα: ηελ παξνχζα εξγαζία πεξηγξάθνληαη ηερληθέο αηξαπκαηηθήο
εμαγσγήο θαη κέζνδνη δηαηήξεζεο ηνπ κεηεμαθηηθνχ θαηλίνπ κε ηε ρξήζε νζηηθψλ
κνζρεπκάησλ ή/θαη κεκβξαλψλ θαζψο θαη κνζρεπκάησλ καιαθψλ κνξίσλ. Δπίζεο,
παξνπζηάδνληαη θιηληθά πεξηζηαηηθά εθαξκνγήο ηνπο.
σδάηεζε: Με ηελ εθαξκνγή ησλ ηερληθψλ απηψλ πεξηνξίδεηαη ε κεηεμαθηηθή νζηηθή
απνξξφθεζε, ε νπνία δπζρεξαίλεη ηελ ηνπνζέηεζε νδνληηθψλ εκθπηεπκάησλ ζηελ
πεξηνρή.

σκπερΪζκαηα: Οη ηερληθέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ παξνχζα αλαζθφπεζε
απμάλνπλ ηα πνζνζηά επηηπρίαο ησλ νδνληηθψλ εκθπηεπκάησλ θαη παξαηείλνπλ ην
ρξφλν επηβίσζήο ηνπο.

8. ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΜΖ ΔΤΝΟΨΚΖ ΠΡΟΘΔΣΗΚΑ ΘΔΖ
ΔΜΦΤΣΔΤΜΑΣΧΝ ΣΖΝ ΠΡΟΘΗΑ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΕΧΝΖ
αιία Α.*, ηξηγθόλε Α., Γθάηδαξνο ., Γνύζηαο Ζ.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΔΚΠΑ
Πεξίιεςε
ΔΗΑΓΧΓΖ: Πξνζήιζε αζζελήο εηψλ 70, κε θαθή πξφγλσζε ζηα δφληηα #21 #11
#12 #13 #14 #15. Σν αίηεκα ηεο ήηαλ ηνπνζέηεζε αθίλεηεο πξνζζεηηθήο
απνθαηάζηαζεο ζε εκθπηεχκαηα.
ΜΔΘΟΓΟ: Έγηλε ιήςε ηαηξηθνχ θαη νδνληηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ, αξρηθψλ
απνηππσκάησλ άλσ θαη θάησ θξαγκνχ, θσηνγξαθηψλ θαη αθηηλνγξαθηψλ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη dental scan. Όζηεξα απφ κειέηε πξνηάζεθε ζηελ αζζελή
ε ελδεδεηγκέλε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε πνπ πεξηιάκβαλε ηελ εμαγσγή ησλ δνληηψλ
κε θαθή πξφγλσζε θαη ηνπνζέηεζε 4 εκθπηεπκάησλ κε δηαζπνξά κε ηελ
πξαγκαηνπνίεζε αλαπιαζηηθήο ηερληθήο θαη θαηαζθεπή εληαίαο αθίλεηεο
επηεκθπηεπκαηηθήο απνθαηάζηαζεο.
Μεηά απφ ζπδήηεζε κε ηελ αζζελή,καο εμέθξαζε ηελ έληνλε επηζπκία ηεο ε ηειηθή
πξνζζεηηθή απνθαηάζηαζε λα απνηειείηαη απφ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα
ηκήκαηα ρσξίο λα επηζπκεί αλαπιαζηηθέο ηερληθέο.
Πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζεί απηή ε απαίηεζε, ηνπνζεηήζεθαλ 5 εκθπηεχκαηα.
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ: Λφγσ κε πξαγκαηνπνίεζεο αλαπιαζηηθψλ ηερληθψλ, ε ηνπνζέηεζε
ησλ εκθπηεπκάησλ έγηλε ζηηο πεξηνρέο κε επαξθέο νζηηθφ ππφβαζξν έπεηηα απφ
κειέηε ηνπ dental scan. Απηφ νδήγεζε ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζε κε επλντθή
πξνζζεηηθά ζέζε. Δπηιέρζεθε σο ηειηθφ ζρέδην ζεξαπείαο ε θαηαζθεπή
λαξζεθνπνηεκέλσλ ζπγθνιινχκελσλ ζηεθαλψλ ζηα #21 θαη #11 γηα ζπλδπαζκφ
χπαξμεο αληηπεξηζηξνθήο θαη πςεινχ αηζζεηηθνχ απνηειέζκαηνο, απνθεχγνληαο
ηελ έθζεζε ηεο νπήο θνριίσζεο ζηελ πξνζηνκηαθή επηθάλεηα.
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο επηιέρζεθε ζπγθνιινχκελε πξνζζεηηθή απνθαηάζηαζε
θαη ζηα #12 - #14, ελψ ζην #15 επηιέρζεθε κνλήξεο θνριηνχκελε απνθαηάζηαζε
ιφγσ ηαχηηζεο ηνπ άμνλα εκθπηεχκαηνο κε ηνλ άμνλα ηνπ θπζηθνχ δνληηνχ.
Δπηιέρζεθαλ πιαζηηθά επηρπηεχζηκα δηαβιελλνγφληα ζηεξίγκαηα ηα νπνία
θεξψζεθαλ ζηε ζσζηή πξνζζεηηθά ζέζε δηνξζψλνληαο ηελ θιίζε ησλ
εκθπηεπκάησλ. Απηά ζα ζηεξίμνπλ ηελ ηειηθή πξνζζεηηθή απνθαηάζηαζε ε νπνία ζα
ζπγθνιιεζεί. Αληηζέησο, ε επλντθή θιίζε ηνπ εκθπηεχκαηνο ζηελ πεξηνρή #15 καο
επηηξέπεη ηελ θαηαζθεπή θνριηνχκελεο απνθαηάζηαζεο.

ΤΜΠΔΡΑΜΑ: Σν ηειηθφ ζρέδην ζεξαπείαο ηθαλνπνίεζε ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο
ηεο αζζελνχο, απέρνληαο φκσο απφ ην ηδεψδεο ζρέδην ζεξαπείαο.

9. ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟ ΝΑΡΘΖΚΑ ΑΠΟ CAD/CAM
Βιάρνπ Γ.*, Καξατζθνπ Γ., Κνινηνύξνο Γ.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΔΚΠΑ
Πεξίιεςε
ιν θαη πεξηζζφηεξν έδαθνο θεξδίδνπλ ηα εκθπηεχκαηα ζηε ζχγρξνλε νδνληηαηξηθή.
Γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ αζζελή θαη ην αηζζεηηθφηεξν απνηέιεζκα
θξίλεηαη αλαγθαία ε ρξήζε ρεηξνπξγηθψλ λαξζήθσλ. Ζ ζπκβνιή ηνπ ρεηξνπξγηθνχ
λάξζεθα είλαη απαξαίηεηε ηφζν ζηε δηάγλσζε θαη ην ζρέδην ζεξαπείαο φζν θαη ζηε
ηνπνζέηεζε θαηά ηε ζσζηή ζέζε θαη θιίζε ηνπ εκθπηεχκαηνο. θνπφο απηήο ηεο
εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε ηνπ ρεηξνπξγηθνχ λάξζεθα θαηαζθεπαζκέλνπ κε ηε
βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο CAD/CAM κέζσ βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο. Ζ ηερληθή
απηή εκθαλίδεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε ζχγθξηζε κε ην ζπκβαηηθφ ηξφπν θαηαζθεπήο
θαη εγείξεη ην ελδηαθέξνλ ησλ νδνληηάηξσλ, θαζψο απνηειεί βνεζεηηθφ εξγαιείν ζηα
ρέξηα ηνπο. Δλ θαηαθιείδη, πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη κέζσ απηήο ηεο θαηλνχξηαο
ηερληθήο σθεινχληαη ηφζν ν αζζελήο φζν θαη ν νδνληίαηξνο.

10. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΓΔΝΟΤ ΔΛΛΔΗΦΖ ΠΛΑΓΗΧΝ Δ
ΔΝΖΛΗΚΑ ΜΔ ΑΣΡΟΦΗΚΖ ΦΑΣΝΗΑΚΖ ΑΚΡΟΛΟΦΗΑ:
FOLLOW UP 20 ΔΣΧΝ
Γθάηδαξνο .*, ηξηγθόλε Α., αιία Α., Γνύζηαο Ζ.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΔΚΠΑ
Πεξίιεςε
ΔΗΑΓΧΓΖ: Πξνζήιζε αζζελήο κε ζπγγελή έιιεηςε πιαγίσλ εηψλ 20, ειεχζεξνπ
ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ κε αηξνθηθή θαηληαθή αθξνινθία ζηελ πεξηνρή ησλ ειιείςεσλ. Ζ
αζζελήο δήισζε ηελ επηζπκία γηα αθίλεηε πξνζζεηηθή απνθαηάζηαζε κε
καθξνβηφηεηα.
ΜΔΘΟΓΟ: Έγηλε ιήςε ηαηξηθνχ θαη νδνληηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ, αξρηθψλ
απνηππσκάησλ άλσ θαη θάησ θξαγκνχ, θσηνγξαθηψλ θαη αθηηλνγξαθηψλ.
Οη πεξηπηψζεηο ζπγγελνχο έιιεηςεο πιαγίσλ έρνπλ ηηο εμήο ηδηαηηεξφηεηεο:
ειαηησκέλν πξνζζεηηθφ ρψξν ζε εγγχο-άπσ δηάζηαζε θαη ειαηησκέλν εχξνο
θαηληαθήο αθξνινθίαο ζε πξνζζηνππεξψηα δηάζηαζε.
Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ηφζν ηερληθψλ πξνβιεκάησλ ζηελ
ηνπνζέηεζε ησλ εκθπηεπκάησλ φζν θαη αηζζεηηθψλ ιφγσ ηεο ραξαθηεξηζηηθήο
εζνρήο ζηελ θαηληαθή αθξνινθία.

Σα πηζαλά ζρέδηα ζεξαπείαο πνπ πξνηάζεθαλ είλαη :
1) Αθίλεηεο γέθπξεο 3 ηεκαρίσλ κε ζηεξίγκαηα ηνπο θεληξηθνχο θαη ηνπο θπλφδνληεο
2) Γέθπξα ηχπνπ Maryland ελφο πηεξπγίνπ κε ζηεξίγκαηα ηνπο θεληξηθνχο.
3) Σνπνζέηεζε 2 εκθπηεπκάησλ κε νζηηθή αλάπιαζε ζηελ πεξηνρή
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ: Ζ αζζελήο, χζηεξα απφ ζπδήηεζε επέιεμε ηελ ηνπνζέηεζε 2
εκθπηεπκάησλ.
Παξαπέκθζεθε ζε γλαζνπξνζσπηθφ ρεηξνπξγφ, φπνπ αξρηθά έγηλε ε ηνπνζέηεζε
κνζρεχκαηνο ζε block θαη αθηλεηνπνίεζε ηνπ γηα ηελ θαζ‟ εχξνο αχμεζε ηεο
θαηληαθήο αθξνινθίαο.
Έπεηηα απφ δηάζηεκα 6 κελψλ, ηνπνζεηήζεθαλ εκθπηεχκαηα XIVE δηακέηξνπ 3mm
θαη 3,4mm. Αθνχ παξήιζε δηάζηεκα 3 κελψλ αλαγθαίν βάζεη πξσηνθφιινπ γηα ηελ
νζηενελζσκάησζε, έγηλε ε απνθάιπςε ησλ εκθπηεπκάησλ θαη ε ηνπνζέηεζε
αμφλσλ επνχισζεο. Ζ ηειηθή πξνζζεηηθή απνθαηάζηαζε πνπ θαηαζθεπάζηεθε είλαη
ζπγθνιινχκελεο κεηαιινθεξακηθέο ζηεθάλεο.
ΤΜΠΔΡΑΜΑ: Ζ απνθαηάζηαζε κεηά ηελ πάξνδν 20εηίαο πιεξεί ηηο βηνινγηθέο,
ιεηηνπξγηθέο θαη αηζζεηηθέο απαηηήζεηο ηεο αζζελνχο.

11. Ζ ΄΄ΡΟΕ ΑΗΘΖΣΗΚΖ΄΄ Χ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΖ
ΔΠΗΔΜΦΤΣΔΤΜΑΣΗΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ
Καξαίζθνπ Γ.*, Αξκέλε Μ., Κνπβειηώηεο Γ., πθαξάο Ν.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΔΚΠΑ
Πεξίιεςε
Δηζαγωγά: Ζ εθηεηακέλε απψιεηα δνληηψλ ελφο θξαγκνχ ζπλνδεχεηαη πάληα απφ
ηαπηφρξνλε απνξξφθεζε θαη αλαδηνκφξθσζε ησλ ζθιεξψλ θαη καιαθψλ
ζηεξηθηηθψλ ηζηψλ. Ζ απνθαηάζηαζε ηεο νιηθήο λσδφηεηαο ζπλεπψο, δελ
αλαθέξεηαη κφλν ζηελ επαλαηνπνζέηεζε ηερλεηψλ δνληηψλ ζηε ζηνκαηηθή
θνηιφηεηα, αιιά θαη ζηελ επαλαθνξά ησλ θπζηνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ζηελ
ππνζηήξημε ησλ πεξηζηνκαηηθψλ δνκψλ ζε ζπλδπαζκφ πάληα κε ηελ θαιχηεξε
δπλαηή αηζζεηηθή απφδνζε.
θοπός: Μέζα απφ θιηληθά πεξηζηαηηθά ζα παξνπζηαζηνχλ ηα δηαγλσζηηθά ζηνηρεία
ηα νπνία θαζνδεγνχλ ηνλ θιηληθφ ψζηε λα επηιέμεη ην είδνο ηεο επηεκθπηεπκαηηθήο
απνθαηάζηαζεο θαζψο θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηή ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ ρεηξνπξγφ θαη ηνλ ζπλεξγάηε-νδνλνηερλίηε ψζηε λα
απνθαηαζηαζνχλ ηα ειιείπνληα αλαηνκηθά ζηνηρεία (δφληηα- ηζηνί).
σκπερΪζκαηα: Ζ θαηάιιειε επηινγή κηαο απνθαηάζηαζεο είλαη ζε άκεζε
ζπλάξηεζε κε ηελ απψιεηα ησλ νδνληηθψλ θαη πεξηνδνληηθψλ ηζηψλ. Σα δηαγλσζηηθά
ζηνηρεία πνπ ζα ζπιιέμεη ν θιηληθφο θαζψο θαη ε νξζή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ
φπσο ε κνξθνινγία- αλαηνκία ηεο λσδήο αθξνινθίαο θαη ηνπ ππνθείκελνπ νζηνχ, ην
κέγεζνο ησλ δνληηψλ, ε επηινγή ησλ πιηθψλ, ε δηαγλαζηθή απφζηαζε, ν κπτθνο ηφλνο
ησλ ρεηιέσλ, ε γξακκή ρακφγεινπ θαη νη επηζπκίεο ηνπ αζζελή, ζα θαζνξίζνπλ ηελ
επηινγή ηεο απνθαηάζηαζεο θαη ην ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα.

12. ΦΧΣΟΘΔΡΜΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ
ΣΖ ΠΔΡΗΔΜΦΤΣΔΤΜΑΣΗΣΗΓΑ: ΜΗΑ ΚΑΗΝΟΣΟΜΟ
ΠΡΟΔΓΓΗΖ
ακαλίδεο Κ.*, Σζεξληζέβα Α., Μνπδαθίηε Δ.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΗΑΣΡΔΗΟ
Πεξίιεςε
Δηζαγωγά: Σα νζηενελζσκαηνχκελα εκθπηεχκαηα, φπσο θαη ε θπζηθή νδνληνθπία,
δηαηξέρνπλ ηνλ θίλδπλν λα παξνπζηάζνπλ θιεγκνλή ζηνπο πεξηβάιινληεο καιαθνχο
θαη ζθιεξνχο ηζηνχο. Οη πεξηεκθπηεπκαηηθέο λφζνη πεξηιακβάλνπλ ηελ
πεξηεκθπηεπκαηηθή βιελλνγνλίηηδα θαη ηελ πεξηεκθπηεπκαηίηηδα. Ζ πξψηε απνηειεί
κηθξνβηαθήο αηηηνινγίαο, αλαζηξέςηκε θιεγκνλψδε αληίδξαζε ησλ καιαθψλ ηζηψλ
πνπ πεξηβάιινπλ έλα ιεηηνπξγνχλ εκθχηεπκα. ηελ πεξηεκθπηεπκαηίηηδα
παξαηεξείηαη επηπιένλ, θαηαζηξνθή ηνπ ζηεξηθηηθνχ νζηνχ. Ζ ζεξαπεία ηεο
πεξηεκθπηεπκαηηθήο βιελλνγνλίηηδαο έρεη κεγάια πνζνζηά επηηπρίαο, ζε
αληηδηαζηνιή κε απηήλ ηεο πεξηεκθπηεπκαηίηηδαο, φπνπ ηα δηάθνξα πξσηφθνιια
ζεξαπείαο βξίζθνληαη ππφ δηεξεχλεζε. Ζ εθαξκνγή αθηηλνβνιίαο LASER γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο πεξηεκθπηεπκαηηθήο λφζνπ έρεη απαζρνιήζεη εξεπλεηέο θαη
θιηληθνχο. Σα πην δηαδεδνκέλα κήθε θχκαηνο είλαη απηά ησλ δηνδηθψλ (810 nm, 980
nm), ηνπ λενδπκίνπ (1064 nm) θαη ηνπ εξβίνπ (2940 nm, 2790 nm). Σα LASER
παξνπζηάδνπλ πιενλεθηήκαηα φπσο ηε βαθηεξηνθηφλν δξάζε, ηελ αηκφζηαζε θαη ηε
βηνδηέγεξζε, ζπκβάιινληαο έηζη ζηε βειηίσζε ηεο πξνζθεξφκελεο ηαηξηθήο
πεξίζαιςεο. Έλα απν ηα πεδία εθαξκνγήο ησλ δηνδηθψλ LASER είλαη ε
θσηνδπλακηθή ζεξαπεία. ε απηή ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθέο νπζίεο, νη
θσηνεπαηζζεηνπνηεηέο, νη νπνίνη ελεξγνπνηνχληαη κε νξηζκέλν κήθνο θχκαηνο θαη
παξάγνπλ ελεξγά κφξηα νμπγφλνπ πξνθαιψληαο κηθξνβηνθηνλία. Ζ αλαθνίλσζε
απηή παξνπζηάδεη κηα θαηλνηφκν ζεξαπεπηηθή πξάμε πνπ νλνκάδεηαη θσηνζεξκηθή
ζεξαπεία.
θοπός: θνπφο ηεο αλαθνίλσζεο είλαη λα παξνπζηαζηεί κηα λέα πξνζέγγηζε ζηε
ζεξαπεία ηεο πεξηεκθπηεπκαηίηηδαο. Ζ θαηαλφεζε ηε θσηνζεξκηθήο ζεξαπείαο απφ
ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαζψο θαη ησλ δηαθνξψλ ηεο απφ ηε θσηνδπλακηθή
ζεξαπεία, ζα πξνζειθχζεη πεξαηηέξσ έξεπλα ζην πεδίν απηφ. Ζ αλεμέιεγθηε θαη
ηαρεία εμέιημεο ηεο πεξηεκθπηεπκαηίηηδαο, θαζηζηά ηε θσηνζεξκηθή ζεξαπεία
(EmunDo) ηδηαηηέξσο ελδηαθέξνλ ζεξαπεπηηθφ πξσηφθνιιν.
ΤιηθΪ θαη κΫζοδος: Μέζα απφ ηελ παξνπζίαζε θιηληθνχ πεξηζηαηηθνχ,
παξνπζηάδνληαη ηα βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη ζηε θσηνζεξκηθή ζεξαπεία. Γηνδηθφ
LASER κήθνπο θχκαηνο 810 nm ελεξγνπνηεί κηα θσηνεπαίζζεηε ρξσζηηθή – ην
πξάζηλν ηεο ηλδνθπαλίλεο. ε αληηδηαζηνιή κε ηε θσηνδπλακηθή ζεξαπεία ε δξάζε
ηεο ηλδνθπαλίλεο είλαη εθιεθηηθή ζηα κηθξνβηαθά θχηηαξα ζηφρνπο κέζσ ηεο αχμεζεο
ηεο ελδνθπηηάξηαο ζεξκνθξαζίαο, ρσξίο ηελ παξαγσγή ελεξγψλ ξηδψλ νμπγφλνπ. Σν
πξάζηλν ηεο ηλδνθπαλίλεο δελ ελεξγνπνηείηαη ρσξίο ηελ επίδξαζε ηεο αθηηλνβνιίαο
LASER, ζε αληίζεζε κε ηνπο άιινπο θσηνεπαηζζεηνπνηεηέο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν
απνθεχγνληαη νη πηζαλέο βιάβεο ζηνπο παξαθείκελνπο πγηείο ηζηνχο.

σκπερΪζκαηα: Ζ θσηνζεξκηθή ζεξαπεία θαίλεηαη πσο επηηπγράλεη βειηίσζε, ζε
ζεκείν πγείαο, ησλ θιηληθψλ δεηθηψλ ησλ πεξηεκθπηεπκαηηθψλ ηζηψλ, θαζηζηψληαο
ηελ ηδηαηηέξσο ρξήζηκε ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο πεξηεκθπηεπκαηίηηδαο. Χζηφζν,
απαηηείηαη πεξαηηέξσ επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε ζε βάζνο ρξφλνπ.

13. ΓΗΔΓΥΔΗΡΖΣΗΚΔ ΔΠΗΠΛΟΚΔ ΟΓΟΝΣΗΚΧΝ
ΔΜΦΤΣΔΤΜΑΣΧΝ
Καθαβά Μ- Δ.*, Φιώξνπ Δ., Γθνπηδάλεο Π., Γλήγνπ Μ., Παπαδηόρνο Η., Κνιόκβνο Ν.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΔΚΠΑ
Πεξίιεςε
Οη δηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο ησλ νδνληηθψλ εκθπηεπκάησλ ζπκβαίλνπλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ηνπνζέηεζήο ηνπο θαη είλαη νη ζνβαξφηεξεο θαη ζπρλφηεξα
εκθαληδφκελεο επηπινθέο.
Οθείινληαη ζε ιαλζαζκέλν ζρέδην ζεξαπείαο ή ζε εζθαικέλνπο ρεηξηζκνχο. θνπφο
ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ θπξηφηεξσλ δηεγρεηξεηηθψλ επηπινθψλ
θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εκθπηεπκάησλ θαζψο επίζεο ησλ ελδεδεηγκέλσλ ηξφπσλ
γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζή ηνπο.
Ζ παξνχζα εξγαζία βαζίζηεθε ζηελ αλαζθφπεζε άξζξσλ κέζσ δηαδηθηπαθψλ
κεραλψλ αλαδήηεζεο(π.ρ. PubMed, Scopus θιπ) θαη ζε θσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ ην
ηδησηηθφ αξρείν ησλ θ.θ. Λ. Γθνπηδάλε θαη Ν. Κνιφκβνπ.
Οη θπξηφηεξεο δηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο είλαη ε έιιεηςε αξρηθήο ζηαζεξφηεηαο, ε
πξνψζεζε εκθπηεχκαηνο ζε γεηηνληθνχο αλαηνκηθνχο ρψξνπο, ν ηξαπκαηηζκφο
λεχξσλ θαη θπξίσο ηνπ θάησ θαηληαθνχ, ε αηκνξξαγία, ην θάηαγκα ηεο θάησ γλάζνπ,
ε δηάηξεζε ηεο κεκβξάλεο ηνπ ηγκνξείνπ θαη νη βιάβεο παξαθεηκέλσλ δνληηψλ.
πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε γλψζε ησλ επηπινθψλ πνπ κπνξεί λα
πξνθχςνπλ θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ νδνληηθψλ εκθπηεπκάησλ θξίλεηαη απαξαίηεηε
ηφζν γηα ηελ πξφιεςε φζν θαη γηα ηελ ζσζηή αληηκεηψπηζή ηνπο. Σν αηειέο ζρέδην
ζεξαπείαο, ε ιαλζαζκέλε εθηέιεζή ηνπ θαη ε έιιεηςε εκπεηξίαο θαη γλψζεο ηνπ
επεκβαίλνληνο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ εκθάληζε ησλ επηπινθψλ θαη ηελ
απψιεηα ησλ εκθπηεπκάησλ.

14. ΔΛΑΥΗΣΑ ΣΡΑΤΜΑΣΗΚΖ ΑΦΑΗΡΔΖ ΔΜΦΤΣΔΤΜΑΣΧΝ:
ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΧΝ
Απνζηνιίδεο Ν.*, Αθνπμελίδεο Π., Μαληαιελάθεο Κ.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΟ / ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΖ
ΣΟΜΑΣΗΚΟ ΚΑΗ ΓΝΑΘΟΠΡΟΧΠΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ
Πεξίιεςε

ΥΟΛΖ

ΔΚΠΑ

/

Ζ αθαίξεζε νζηενελζσκαησκέλσλ εκθπηεπκάησλ απνηειεί πξφθιεζε γηα ηνλ
θιηληθφ, θαζψο απνηειεί ηδηαίηεξα θαθσηηθή θαη ηξαπκαηηθή δηαδηθαζία γηα ηνλ
αζζελή. Δίλαη απαξαίηεηε σζηφζν, ζε πεξηπηψζεηο βηνινγηθψλ, κεραληθψλ ή/θαη
πξνζζεηηθψλ επηπινθψλ. ηελ παξνχζα εξγαζία ζα παξνπζηαζηνχλ θιηληθά
πεξηζηαηηθά αθαίξεζεο νζηενελζσκαησκέλσλ εκθπηεπκάησλ πνηθίινπ βαζκνχ
δπζθνιίαο κε ηε ρξήζε εηδηθνχ εμαγσγέα, πνπ επηηξέπεη ζηηο πεξηζζφηεξεο
πεξηπηψζεηο ηελ αθαίξεζε ησλ εκθπηεπκάησλ κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ ηξαχκα ζηνπο
ηζηνχο. Καηαιείπεηαη, έηζη, νζηηθφ ππφζηξσκα δίλνληαο ζπλήζσο ηε δπλαηφηεηα
ηνπνζέηεζεο λέσλ εκθπηεπκάησλ κε ηελ ίδηα ρεηξνπξγηθή δηαδηθαζία. Δπηπξφζζεηα,
πεξηγξάθνληαη νη ηερληθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο δηαδηθαζίαο αθαίξεζεο θαη ν ηξφπνο
ρξήζεο ηνπ εηδηθνχ εμαγσγέα, θαηά πεξίπησζε.

15. ΒΗΟΔΝΔΡΓΑ ΚΑΗ ΒΗΟΓΗΑΠΧΜΔΝΑ ΔΠΗΥΡΔΗΜΑΣΑ ΔΠΗ
ΔΝΓΟΟΣΗΚΧΝ ΔΜΦΤΣΔΤΜΑΣΧΝ
Καηηθαξίδεο Α- Γ.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: 251 ΓΝΑ
Πεξίιεςε
χκθσλα κε ην glossary of periodontal terms βηνελεξγφ είλαη έλα κφξην ην νπνίν
επηδξά ή πξνθαιεί ηελ αληίδξαζε ελφο θπηηάξνπ . Σν cpTi ιφγσ ησλ κνλαδηθψλ ηνπ
ηδηνηήησλ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ζε κηθξνζθνπηθφ επίπεδν (κm , nm ) σο πξνο ηελ
αδξφηεηα θαη ηηο θπζηθέο ηνπ ηδηφηεηεο αιιά θαη ηελ ρεκηθή ζπκπεξηθνξά ηεο
επηθάλεηαο ηνπ, γεγνλφο ην νπνίν ζπλεπηθνπξεί κέγηζηα ηελ ελζσκάησζε
βηνελεξγψλ νπζηψλ σο επηζηξψζεσλ ή επηρξηζκάησλ, νη νπνίεο πξνζδίδνπλ
θαηλνηφκεο ηδηφηεηεο ζην εκθχηεπκα κέζα απφ δηάθνξνπο κεραληζκνχο δξάζεο.
Έηζη έρεη βξεζεί φηη επηζηξψζεηο κε άιαηα ηεο νηθνγέλεηαο CaP κπνξνχλ λα δξνπλ
σο θνξείο θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ (νζηενεπαγσγηθψλ , αληηκηθξνβηαθψλ) ζηελ
πεξηνρή ηνπ ηξαχκαηνο θαη λα αλαπηχμνπλ βηνκηκεηηθά ηθξηψκαηα κεηά απφ επψαζε
ζε ππνθαηάζηαηα ζηαιηθά δηαιχκαηα . Δπίζεο νη βηνελεξγέο χαινη ( Ca-Si) είλαη κηα
νηθνγέλεηα βηνδηαζπψκελσλ νπζηψλ νη νπνίεο είλαη έληνλα βηναληηδξαζηηθέο
,απμάλνπλ ηελ ηζρχ ηνπ δεζκνχ εκθπηεχκαηνο- νζηνχ ελψ επάγνπλ ηελ ηζρπξφηεξε
πξνζθφιιεζε ηνπ πεξηεκθπηεπκαηηθνχ επηζειίνπ. Σέινο βηνπνιπκεξείο θαη
πεπηηδηθέο ελψζεηο κπνξνχλ λα ελζσκαηψζνπλ ζην ηθξίσκα ηνπο πνιιά βηνκφξηα
(απμεηηθνχο παξάγνληεο, αιιεινπρίεο πξνζθφιιεζεο νζηενβιαζηψλ θ.α.) ηα νπνία
απειεπζεξψλνπλ κε πξνβιέςηκν ηξφπν. πλνιηθά νη βηνελεξγέο επηζηξψζεηο
επηηξέπνπλ ηελ επηηάρπλζε ηεο επνπισηηθήο αιχζνπ θαη ηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπ
δεζκνχ νζηνχ εκθπηεχκαηνο, σζηφζν νη απαηηνχλ πνιπδαίδαιεο θαηαζθεπαζηηθέο
ηερληθέο. Ζ ρξήζε ηνπο ζα κπνξνχζε λα αλνίμεη κειινληηθά λένπο νξίδνληεο ζηελ
ζεξαπεία ηαηξηθψο επηβαξπκέλσλ αζζελψλ (πρ κε νζηενπφξσζε), ζηα πξνζζεηηθά
πξσηφθνιια άκεζεο θφξηηζεο θαη ηα ρεηξνπξγηθά πξσηφθνιια θαηεπζπλφκελεο
ηζηηθήο θαη νζηηθήο αλαγέλλεζεο .

16. ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΟΜΔΝΖ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ
ΔΜΦΤΣΔΤΜΑΣΧΝ. ΤΣΖΜΑΣΑ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

Δμάξρνπ Υ.*, Μαθξπγηάλλεο Κ., Νηακπαξάθεο Ν.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΣΜΖΜΑ ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΖ ΑΠΘ
Πεξίιεςε
Ο ζηφρνο ησλ νδνληηθψλ εκθπηεπκάησλ είλαη ε αθξηβήο θαη πξνβιέςηκε
απνθαηάζηαζε ηεο νδνληνθπΐαο ηνπ αζζελνχο. Ζ πξφζθαηε εηζαγσγή
(3D)ηερλνινγηψλ ζπκβάιιεη ηφζν ζηε δηάγλσζε φζν θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο
ζεξαπείαο θαηά ηελ ηνπνζέηεζε νδνληηαηξηθψλ εκθπηεπκάησλ.
Ζ αθξηβήο θαη ε πξνβιεπφκελε ηνπνζέηεζε ησλ εκθπηεπκάησλ ζχκθσλα κε έλα
εηθνληθφ ζρέδην ζεξαπείαο ζηνλ ππνινγηζηή είλαη ηψξα κηα πξαγκαηηθφηεηα,
κεηαθέξνληαο ην εηθνληθφ ζρέδην απφ ηνλ ππνινγηζηή ζην ρεηξνπξγηθφ πεδίν. ηνπ
παξφληνο, δηαηίζεληαη δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ππνινγηζηή
γηα ηε βειηηζηνπνίεζε θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο θαηά ηελ
ηνπνζέηεζε εκθπηεπκάησλ. Ζ κεηαθνξά ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ εκθπηεπκάησλ (ζε έλα
πξφγξακκα ινγηζκηθνχ) ζην ρεηξνπξγηθφ πεδίν παξακέλεη σζηφζν ην δπζθνιφηεξν
κέξνο. Με ηελ θαζνδεγνχκελε κέζσ ππνινγηζηή ηνπνζέηεζε εκθπηεπκάησλ
επηηπγράλεηαη ε ρεηξνπξγηθή ηνπνζέηεζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ εκθπηεπκάησλ κε ηελ
ρξήζε εηδηθνχ νδεγνχ. Ο ρεηξνπξγηθφο απηφο νδεγφο θαηαζθεπάδεηαη κε βάζε
ζπγθεθξηκέλν ζρεδηαζκφ, φπνπ γίλεηαη εμνκνίσζε ηνπνζέηεζεο εκθπηεπκάησλ ζηνλ
ππνινγηζηή κέζσ εηδηθνχ ινγηζκηθνχ.
Ζ θαζνδεγνχκελε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε εκθπηεχκαηνο κεηψλεη ζαθψο ηελ
αλαθξίβεηα, πνπ νξίδεηαη σο ε απφθιηζε κεηαμχ ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο θαη ηεο
ηειηθήο ζέζεο ηνπ εκθπηεχκαηνο ζην ζηφκα. Κάπνηεο απφ ηηο ελδείμεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ βηβιηνγξαθία είλαη: ε αλάγθε γηα ειάρηζηε επεκβαηηθή ρεηξνπξγηθή
επέκβαζε ,ε βειηηζηνπνίεζε ζρεδηαζκνχ θαη ζέζεο εκθπηεχκαηνο (θπξίσο ζηηο
πεξηπηψζεηο πξφζζησλ αηζζεηηθψλ πεξηνρψλ) θαη ε άκεζε απνθαηάζηαζε.
θνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ e-poster είλαη ε παξνπζίαζε ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ
ινγηζκηθψλ, ησλ ελδείμεσλ ηνπο θαη ησλ guidelines(πξσηφθνιισλ) πνπ πξέπεη λα
εθαξκφδνληαη θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εκθπηεπκάησλ.

17. ΑΚΡΟΡΡΗΕΗΚΖ ΠΔΡΗΔΜΦΤΣΔΤΜΑΣΗΣΗΓΑ: ΤΝΣΟΜΖ
ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΚΑΗ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΧΝ
Απνζηνιίδεο Ν.*, Αθνπμελίδεο Π., Μαληαιελάθεο Κ.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΟ / ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΔΚΠΑ /
ΣΟΜΑΣΗΚΟ ΚΑΗ ΓΝΑΘΟΠΡΟΧΠΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ
Πεξίιεςε
Δηζαγωγά: Ζ αθξνξξηδηθή πεξηεκθπηεπκαηίηηδα (ΑΠ) απνηειεί κηα ζρεηηθά ζπάληα
θαη ειάρηζηα κειεηεκέλε λνζνινγηθή νληφηεηα θιεγκνλψδνπο/ινηκψδνπο αηηηνινγίαο
ησλ ηζηψλ γχξσ απφ ην «αθξνξξίδην» ελφο εκθπηεχκαηνο. Ζ έιιεηςε
θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ ζρεηηθά κε ηε δηάγλσζε θαη αληηκεηψπηζή πξνβιεκαηίδεη
ηελ νδνληηαηξηθή θνηλφηεηα.

θοπός: ηελ παξνχζα εξγαζία δίλεηαη έκθαζε ζηε δηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε θαη
ζεξαπεπηηθή
αληηκεηψπηζε
ηεο
αθξνξξηδηθήο
πεξηεκθπηεπκαηίηηδαο.
Θα
παξνπζηαζηνχλ 3 θιηληθά πεξηζηαηηθά θαη ζα γίλεη ζχληνκε αλαζθφπεζε ηεο
βηβιηνγξαθίαο.
ΜΫζοδος-ΤιηθΪ: Πξαγκαηνπνηήζεθε ειεθηξνληθή αλαδήηεζε εξγαζηψλ ηεο πεξηφδνπ
1990-2017 κέζσ PubMed/MEDLINE θαη ScienceDirect κε έκθαζε ηελ ηειεπηαία
δεθαεηία. Σα θιηληθά πεξηζηαηηθά πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ είλαη δηαθνξεηηθήο
αηηηνινγίαο θαη αλαιχεηαη ε κέζνδνο αληηκεηψπηζήο ηνπο.
ΑποηειΫζκαηα: Ζ ηεθκεξίσζε ηεο ΑΠ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία βαζίδεηαη θπξίσο ζε
αλαθνξέο πεξηζηαηηθψλ. Δίλαη ζπλήζσο ζπκπησκαηηθή, ελψ ηα αίηηά ηεο δηαθξίλνληαη
ζε ινηκψδε, ηξαπκαηηθά θαη ηδηνπαζή, κε επηθξαηνχληα ηα πξψηα. Φαίλεηαη λα
ζρεηίδεηαη κε ελδνδνληηθή παζνινγία ζηελ πεξηνρή. Ζ αληηκεηψπηζε εμαξηαηάηαη απφ
ηελ αηηηνινγία θαη είλαη ζπλήζσο ρεηξνπξγηθή (πεξηαθξνξξηδηθή ρεηξνπξγηθή,
αλαπιαζηηθέο ηερληθέο, αθαίξεζε ππαίηηνπ δνληηνχ ή/θαη εκθπηεχκαηνο). ηα
πεξηζηαηηθά, επί θιηληθψλ θαη αθηηλνγξαθηθσλ επξεκάησλ, ε ζεξαπεπηηθή
πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ ρεηξνπξγηθή θαη ε επνχισζε θξίλεηαη
ηθαλνπνηεηηθή, θάηη πνπ ηεθκεξηψλεηαη θαη απφ ηε βηβιηνγξαθία. Πξνηείλεηαη, επίζεο,
έλαο απιφο αιγφξηζκνο αληηκεηψπηζεο.
σκπερΪζκαηα: Γελ ππάξρνπλ πξνο ην παξφλ ζαθείο νδεγίεο γηα ηε ζεξαπεπηηθή
πξνζέγγηζε ηεο ΑΠ. Ζ αλαγλψξηζε ηνπ αηηηνινγηθνχ παξάγνληα θαζνξίδεη ηε
ζεξαπεία, σζηφζν παξνπζηάδεη αξθεηέο δπζθνιίεο. Υξεηάδεηαη λα γίλνπλ πεξαηηέξσ
θιηληθέο κειέηεο γηα ηελ ηεθκεξίσζή ηεο ΑΠ.

18. ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΘΔΝΟΤ ΜΔ ΔΠΗΠΛΔΓΜΔΝΟ
ΚΑΣΑΓΜΑ ΜΔΣΧΠΗΑΗΟΤ ΚΟΛΠΟΤ- ΚΟΓΥΟΤ ΜΔ ΤΝΟΓΟ
ΜΔΣΑΣΡΑΤΜΑΣΗΚΟ ΤΡΗΓΓΗΟ
αξεβαιάζεο -Δ.*, ηξαληδίαο Π., Απγνπζηίδεο Γ., Καιθαξέληδνο Δ., Πεηζίλεο Β.,
Παπαδνγεσξγάθεο Ν.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΚΛΗΝΗΚΖ ΣΟΜΑΣΗΚΖ
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΓΝ «ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ»

ΚΑΗ

ΓΝΑΘΟΠΡΟΧΠΗΚΖ

Πεξίιεςε
Δηζαγωγά: Σα θαηάγκαηα ηνπ κεησπηαίνπ θφιπνπ απνηεινχλ κηα ηδηαίηεξε νληφηεηα
ησλ θαηαγκάησλ ηεο Γλαζνπξνζσπηθήο πεξηνρήο θαη ζπρλά γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ηνπο απαηηνχλ ηελ ζπλεξγαζία εηδηθψλ δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ. Λφγσ ηεο
αλαηνκηθήο ηνπο ζέζεο ε αληηκεηψπηζε θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπο είλαη επηβεβιεκέλε
ιφγσ ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη αηζζεηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχλ.
Παροσζέαζε περηζηαηηθού: Αζζελήο 23 εηψλ κε κεηαηξαπκαηηθφ έιιεηκκα
πξνζζίνπ ηνηρψκαηνο κεησπηαίνπ θφιπνπ, νξνθήο νθζαικηθνχ θφγρνπ (ΓΔ),
απψιεηα ηεο νπηηθήο νμχηεηαο ηνπ ζχζηνηρνπ νθζαικνχ θαη ζχλνδν ζπξίγγην ζηελ
πεξηνρή ηνπ έζσ θαλζνχ ζπλέπεηα ηξνραίνπ πξν 7 κελψλ. Αξρηθά είρε
αληηκεησπηζηεί ζε επείγνπζα βάζε ζε άιιν λνζνθνκείν ηεο Αηηηθήο κε αθαίξεζε

νζηηθψλ ζξαπζκάησλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ ειιεηκκάησλ ησλ καιαθψλ κνξίσλ κε
ειεχζεξν δεξκαηηθφ κφζρεπκα. Πξνζήιζε γηα απνθαηάζηαζε.
Θεραπεσηηθά ΠροζΫγγηζε: Ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφ ζηελ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ
ζχλζεησλ πεξηζηαηηθψλ απνηειεί ε επηκειήο θαη εμαηνκηθεπκέλε πξνεγρεηξεηηθή
πξνεηνηκαζία κε εθηίκεζε ησλ ειιεηκκάησλ, ζσζηή θαη νξζνινγηθή ηνπνζέηεζε ησλ
επηδησθφκελσλ απνηειεζκάησλ ζε ζπλεξγαζία θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ
αζζελνχο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ θαηαζθεπάζηεθε πξφπιαζκα ηνπ θξαλίνπ ηνπ
αζζελνχο κε βάζε ηηο κεηαηξαπκαηηθέο αμνληθέο ηνκνγξαθίεο. Ζ απνθαηάζηαζε
πεξηιάκβαλε ηελ ζχγθιεηζε ηνπ κεησπνξξηληθνχ πφξνπ, αλάπιαζε ηνπ
πεξηγξάκκαηνο θαη ηεο νξνθήο ηνπ νθζαικηθνχ θφγρνπ θαη ζχγθιεηζε δεξκαηηθνχ
ζπξηγγίνπ θαηά πξψην ζθνπφ.
σκπΫραζκα: Σα θαηάγκαηα ηνπ κεησπηαίνπ θφιπνπ φηαλ απηά πεξηιακβάλνπλ θαη
ηελ νξνθή ηνπ νθζαικηθνχ θφγρνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νδεγνχλ ζε ζεκαληηθέο
ιεηηνπξγηθέο θαη αηζζεηηθέο δπζιεηηνπξγίεο θαη ρξήδνπλ άκεζεο απνθαηάζηαζεο. Έλα
ηθαλνπνηεηηθφ απνηέιεζκα απαηηεί εκπεηξία, θαιή πξνεηνηκαζία θαη άξηζηε
ζπλεξγαζία ησλ ζεξαπφλησλ κε ηνλ αζζελή.

19. ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΚΟΣΟΤ ΣΖ
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΧΝ
ΓΝΑΘΟΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΚΑΣΑΓΜΑΣΧΝ ΣΟ ΓΔΝΗΚΟ
ΠΑΝΑΡΚΑΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΣΡΗΠΟΛΖ ΚΑΣΑ ΣΖΝ
ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 2012- 2016
Πεξδίνπ Κ., Σδώξηδεο Α-., Σδώξηδεο Γ.*
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: Τπεχζπλε Ννζειεχηξηα Σ.Δ. Υεηξνπξγείνπ ΓΝ Σξίπνιεο,
Σκήκα ΓΠΥ ΓΝ Σξίπνιεο
Πεξίιεςε
Δηζαγωγά: Σα γλαζνπξνζσπηθά θαηάγκαηα απαηηνχλ αθξηβέο
απνθαηάζηαζεο θαη νδεγνχλ ζε αμηνζεκείσηε νηθνλνκηθή δαπάλε.

ζεξαπείεο

θοπός: Ήηαλ ν ππνινγηζκφο ηνπ κέζνπ θφζηνπο ηεο ρεηξνπξγηθήο αληηκεηψπηζεο
ησλ γλαζνπξνζσπηθψλ θαηαγκάησλ ζε κεγάιν πεξηθεξεηαθφ γεληθφ λνζνθνκείν ηεο
Σξίπνιεο απφ ην 2012 έσο ην 2016.
Μεζοδοιογέα: Ζ κειέηε ήηαλ αλαδξνκηθή γηα ην ζχλνιν ησλ αζζελψλ κε
γλαζνπξνζσπηθφ θάηαγκα, πνπ αληηκεησπίζηεθαλ κε γεληθή αλαηζζεζία ζην
λνζνθνκείν ηεο κειέηεο θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν 2012-2016. Σα
δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ απφ ηα αξρεία ηνπ λνζνθνκείνπ ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν ηνπ
θαηάγκαηνο, ηνλ ηχπν ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο, ηηο εκέξεο λνζειείαο, ην θφζηνο
θαη ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε.

ΑποηειΫζκαηα: ηελ κειέηε ζπκπεξηιήθζεζαλ 162 αζζελείο πνπ ηεξνχζαλ ηα
θξηηήξηα θαη ππνβιήζεθαλ ζε ζεξαπεία (Ν=162). Σν ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ ησλ
αζζελψλ ήηαλ άλδξεο (82,10%, Ν=133). Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ήηαλ 42,60 έηε
(SD=18,91). Σα θαηάγκαηα πνπ αληηκεησπίζηεθαλ ήηαλ ζε πνζνζηφ 27,20% θάησ
γλάζνπ (Ν=44), 54,90% κέζνπ ηξηηεκνξίνπ πξνζψπνπ (Ν=89) θαη 17,90% άλσ
ηξηηεκνξίνπ (Ν=29). Ζ πνιιαπιή παιηλδξφκεζε, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ νη
παξάγνληεο πξφβιεςεο γηα ην θφζηνο θάζε επέκβαζεο, έδεημε πνιιαπιέο
ζπζρεηίζεηο. Ο ηχπνο ηνπ θαηάγκαηνο (p=0,002), νη απαηηνχκελεο εκέξεο λνζειείαο
(p&lt;0,001) θαη ε εηζαγσγή ζηε Μ.Δ.Θ. (p&lt;0,001) ήηαλ βαζηθνί θαζνξηζηηθνί
παξάγνληεο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο. Απξνζδφθεηα, νη επείγνπζεο επεκβάζεηο
ζπζρεηίζηεθαλ κε ρακειφηεξν θφζηνο (p=0,019). Σν 95,6% νινθιήξσζε κε επηηπρία
ηε ζεξαπεία ηνπ. Γελ βξέζεθε ζπζρέηηζε ζηελ έθβαζε κεηαμχ έθηαθηεο θαη ηαθηηθήο
ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο. Ο κέζνο φξνο ηνπ θφζηνπο ησλ επεκβάζεσλ ήηαλ
2.962,34 (SD=3.200,25) κε αμηφινγν εχξνο δηαθχκαλζεο (min=73,10,
max=19.481,00, R=19.407,90). Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ επεκβάζεσλ γηα φια ηα έηε
ηεο έξεπλαο θπκάλζεθε ζην κηζφ εθαηνκκχξην επξψ (479.899,21€).
σκπερΪζκαηα: Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα απνηειεί κία πξνζέγγηζε γηα ηα ειιεληθά
δεδνκέλα, θαηαδεηθλχνληαο ηελ αλάγθε δηεμαγσγήο αλάινγεο πνιπθεληξηθήο
κειέηεο ζηελ επηθξάηεηα, κε ηνλ ππνινγηζκφ θαη άιισλ παξακέηξσλ.

20. DID KING PHILIP II OF ANCIENT MACEDONIA SUFFER
A
ZYGOMATICO
ORBITAL
FRACTURE?
A
MAXILLOFACIAL SURGEON’S APPROACH
ηαζόπνπινο Π.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΣΜΖΜΑ ΣΟΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ TRINITY ΓΟΤΒΛΗΝΟ

ΓΝΑΘΟΠΡΟΧΠΗΚΖ

Πεξίιεςε
Philip II, father of Alexander the Great succeeded his brother, Perdicas III, to the
throne of Macedonia in 360 BC. He has been described by historians as a generous
king and military genius who managed to achieve his ambitious plans by expanding
the Macedonian city-state over the whole Greek territory and the greater part of the
Balkan Peninsula.
The aim of our study was to present the evidence with regards to the facial injury of
King Philip II of Macedonia and discuss the treatment of the wound by his famous
physician, Critobulos.
We reviewed the literature for historical, archaeological and paleopathological
evidence of King Philip‟s facial injury. We include a modern reconstruction of Philip‟s
face based on the evidence of his injury by a team of anatomists and archaeologists
from the Universities of Bristol and Manchester.

In the light of the archaeological findings by Professor Andronikos and the
paleopathological evidence by Musgrave it can be claimed with confidence that King
Philip II suffered a significant injury of his zygomaticomaxillary complex and
supraorbital rim caused by an arrow as can be confirmed in many historical sources.
To the best of our knowledge this is the first attempt to present the trauma of King
Philip II from a maxillofacial surgeon‟s point of view.

21. MAXILLOFACIAL SURGERY: THE IMPACT OF THE
GREAT WAR ON BOTH SIDES OF THE TRENCHES
ηαζόπνπινο Π.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΣΜΖΜΑ ΣΟΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΝΑΘΟΠΡΟΧΠΗΚΖ
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ TRINITY ΓΟΤΒΛΗΝΟ
Πεξίιεςε
War is the father and King of all^, Heraclitus the obscure philosopher, declares. It
certainly appears that the specialty of maxillofacial surgery was greatly advanced
during WWI. This article focuses on the circumstances under which the specialty
was developed, the significant events and the important figures that played a leading
role in the advancement of a new fascinating surgical specialty. The literature leaves
no doubt that trench warfare despite its devastating outcome for humanity has forged
the shape of modern maxillofacial surgery.

22. ΑΘΔΝΖ ΜΔ ΔΡΠΖ ΕΧΣΖΡΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΟΤ
ΑΝΧ ΓΝΑΘΗΚΟΤ ΝΔΤΡΟΤ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΔΠΔΗΓΟΝΣΧΝ
ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΧΝ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΔΡΗΠΣΧΖ
Παπαδηόρνο Η.*, Σαζνύιαο Η., Παπαδηόρνπ ., Σξίθθα Γ., Παπαδνγεσξγάθεο Ν.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ»
Πεξίιεςε
Άλδξαο 64 εηψλ επηζθέθζεθε ην ηκήκα επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ ηνπ Γεληθνχ
Ννζνθνκείνπ Αζελψλ "ν Δπαγγειηζκφο" αλαθέξνληαο σο θχξην αίηην πξνζέιεπζεο
επψδπλε δεξκαηηθή βιάβε ζην δεμηφ ήκηζπ ηνπ κέζνπ ηξηηεκνξίνπ ηνπ πξνζψπνπ
ηνπ, πνπ ηε δηέθξηλαλ εθειθίδεο, εζράξεο θαη εμειθψζεηο. Ο αζζελήο αλέθεξε φηη ε
βιάβε πξσηνεκθαλίζηεθε 7 εκέξεο πξηλ, κε ηε κνξθή θπζαιηδψδνπο εμαλζήκαηνο
ζπλνδεπφκελν απφ έληνλν θλεζκφ θαη άιγνο. Αλ θαη νη εθδειψζεηο απνδφζεθαλ ζε
θιεγκνλή ηνπ ζχζηνηρνπ ηγκνξείνπ απφ ηαηξνχο άιισλ εηδηθνηήησλ, ε δηάγλσζε ηνπ
Έξπεηα Εσζηήξα ηέζεθε απφ ην ηζηνξηθφ θαη δεδνκέλνπ φηη ε πεξηνρή θαηαλνκή ηεο

ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο αιινηψζεσλ αθνινπζνχζε ηηο λεπξηθέο δηαθιαδψζεηο θαη
απνιήμεηο ηνπ δεπηέξνπ θιάδνπ ηνπ ηξηδχκνπ. Ζ ζεξαπεία ηνπ αζζελνχο
πεξηειάκβαλε απφ ηνπ ζηφκαηνο ρνξήγεζε βαιαζηθινβίξεο γηα 10 εκέξεο,
κεζπιπξεδληδνιφλεο κε θιηκαθσηή κείσζε θαη ηβνππξνθαίλεο γηα αλαιγεζία. Οη
δεξκαηηθέο βιάβεο ππνρψξεζαλ πιήξσο ρσξίο επηπινθέο κεηά ηε ζπκπιήξσζε 5
εβδνκάδσλ απφ ηελ πξσηνεκθάληζε ηεο ηνγελνχο ινίκσμεο. ηνλ επαλέιεγρν 13
εβδνκάδεο κεηά, ν αζζελήο επηβεβαίσζε επεηζφδηα λεπξνπαζεηηθνχ πφλνπ ζε
θαζεκεξηλή βάζε, παξά ηε θαξκαθεπηηθή ρξήζε πξεγθακπαιίλεο.
πκπεξαζκαηηθά, ε πεξίπησζε απηή αλαδεηθλχεη ην ζεκαληηθφ ξφιν ηνπ ηνκαηηθνχ
θαη Γλαζνπξνζσπηθνχ ρεηξνπξγνχ ζηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη ηε δηαρείξηζε
παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ηδηαίηεξε εληφπηζε ζηελ πεξηνρή ηεο θεθαιήο θαη
ηξαρήινπ, ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο εηδηθφηεηεο.

23. ΚΑΡΚΗΝΧΜΑ ΑΝΑΠΣΤΥΘΔΝ Δ ΔΓΑΦΟ ΜΗΚΣΟΤ
ΟΓΚΟΤ ΠΑΡΧΣΗΓΑ ΚΑΗ ΒΑΗΚΟΚΤΣΣΑΡΗΚΟ
ΑΓΔΝΟΚΑΡΚΗΝΧΜΑ ΤΠΟΓΝΑΘΗΟΤ ΑΓΔΝΑ. ΠΑΡΟΤΗΑΖ
ΠΔΡΗΠΣΧΖ
Παζραιίδε Π.*, Σζαξνπράο Γ., Παπαδόπνπινο Π., Νηθνιόπνπινο Ζ., Κσζηάθεο Γ.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΗΑΣΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΘΖΝΧΝ
Πεξίιεςε
Δηζαγωγά: Σν πξσηνπαζέο θαξθίλσκα ζηε παξσηίδα είλαη ζπάλην (1-3% φισλ ησλ
φγθσλ θεθαιήο θαη ηξαρήινπ) θαη κεγάινπ ελδηαθέξνληνο ιφγσ ηεο ηζηνινγηθήο ηνπ
πνηθηιίαο, ηνπ βαζκνχ θαθνήζεηαο θαη ηεο θιηληθήο ηνπ εηθφλαο. Σν θαξθίλσκα
πξνεξρφκελν απφ πιεηφκνξθν αδέλσκα νξίδεηαη ζαλ θαξθίλσκα πνπ εκθαλίδεηαη εμ
αξρήο (de novo) ή απφ επαλαιακβαλφκελν θαιφεζεο πιεηφκνξθν αδέλσκα. Σν
θαξθίλσκα απφ πιεηφκνξθν αδέλσκα είλαη ζπάλην, επηζεηηθφ, δχζθνιν ζηε
δηάγλσζε θαη αθνξά ηηο ζπρλφηεξα αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο θαθνήζσλ κηθηψλ
φγθσλ. Αλαπηχζζεηαη ζε άλδξεο ειηθίαο 60-80 θαη θπξίσο ζρεηίδεηαη κε κείδνλεο
ζηαινγφλνπο αδέλεο. Σν βαζηθνθπηηαξηθφ αδελνθαξθίλσκα εκθαλίδεη δηεζεηηθή
ζπκπεξηθνξά θαη δίδεη κεηαζηάζεηο. Δληνπίδεηαη θπξίσο ζηηο παξσηίδεο θαη θαηά
δεχηεξν ιφγν ζηνπο ππνγλάζηνπο ζηαινγφλνπο αδέλεο κε κέζε ειηθία εκθάληζεο ην
58 έηνο θαη ρσξίο ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζε θχιν.
Παροσζέαζε περέπηωζες: Ζ πεξίπησζε αθνξά ζε άξξελα αζζελή 68 εηψλ ν
νπνίνο πξνζήιζε ζηελ Κιηληθή ΧΡΛ ηνπ Ηαηξηθνχ θέληξνπ κε πνιπεηή δηφγθσζε
ζηελ Αξηζηεξή παξσηίδα, ην Γεμηφ ππνγλάζην ζηαινγφλν αδέλα εδψ θαη έλα κήλα θαη
κε ηξαρειηθνχο ιεκθαδέλεο. Απφ ηελ θιηληθή εμέηαζε ν αζζελήο παξνπζίαδε πάξεζε
ηνπ επηρείιηνπ θιάδνπ θαη δπγσκαηηθνχ ηνπ πξνζσπηθνχ λεχξνπ αξηζηεξά. Ο ίδηνο
αλέθεξε πσο ην κφξθσκα ζηε παξεηά ππήξρε 20 ρξφληα ρσξίο κεηαβνιή ζηηο
δηαζηάζεηο ηνπ θαη ηνπ είραλ αλαθέξεη λα κελ πξνβεί ζε θάπνηα ζεξαπεία. Απφ ην

ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ν αζζελήο έρεη πεξάζεη έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ θαη ιακβάλεη
αληηπεθηηθή θαη αληηαηκνπεηαιηαθή αγσγή. Έγηλε ακέζσο FNA θπηηαξνινγηθή βηνςία
φπνπ δηαπηζηψζεθε ε θαθνήζεηα ηεο βιάβεο. Έγηλε επίζεο pet-ct scan απφ φπνπ
ηαπηνπνηήζεθαλ νη πξνζβεβιεκέλεο πεξηνρέο κε ζεκεία απμεκέλεο κεηαβνιηθήο
δξαζηεξηφηεηαο. Ο αζζελήο ππνβιήζεθε ζε ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε ηεο αξηζηεξήο
παξσηίδαο θαη δεμηνχ ππνγλαζίνπ ζηαινγφλνπ αδέλα κε ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ. Σν
απνηέιεζκα ηεο βηνςίαο ησλ παξαζθεπαζκάησλ ήηαλ θαξθίλσκα εθ πιεηνκφξθνπ
αδελψκαηνο ζηε παξσηίδα θαη βαζηθνθπηηαξηθνχ ηχπνπ αδελνθαξθίλσκα ζηνλ
ππνγλάζην ζηαινγφλν αδέλα. Ο αζζελήο είλαη ζε αλακνλή γηα έλαξμε Υεκεην-αθηηλν
ζεξαπείαο.
σδάηεζε: To γεγνλφο φηη ην πιεηφκνξθν αδέλσκα αλήθεη ζηνπο θαινήζεηο φγθνπο
δελ πξέπεη λα αλαηξεί φηη επξχ θάζκα βηνινγηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζρεηίδεηαη κε
απηνχο ηνπο φγθνπο.
Δμαηηίαο ηεο θαθνήζνπο εμαιιαγήο ηνπ, ε ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηείηαη. Δπίζεο, ε αθηηλνζεξαπεία πξέπεη λα εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο
πιήξνπο ζεξαπείαο ηνπ θαξθηλψκαηνο πξνεξρφκελν απφ κηθηφ φγθν.

24.
ΚΟΚΚΗΟΚΤΣΑΡΗΚΟ
ΟΓΟΝΣΟΓΔΝΖ
ΟΓΚΟΟΓΟΝΣΟΓΔΝΖ ΟΓΚΟ ΑΠΟ ΚΗΧΓΖ ΚΤΣΣΑΡΑ ΚΑΣΧ
ΓΝΑΘΟΤ: ΜΗΑ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΠΑΝΗΑ ΤΝΤΠΑΡΞΖ
Παπαθώζηα Β., Μπαιάθαο Α., Γηακαληνπνύινπ ., Λεθαληδήο Ν., Βαζηιείνπ .
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ ΓΝΑΘΟΠΡΟΧΠΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ
ΚΛΗΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΔΚΠΑ, ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
«ΑΣΣΗΚΟΝ»
Πεξίιεςε
Ο θνθθηνθπηηαξηθφο νδνληνγελήο φγθνο είλαη έλαο αζπλήζεο θαινήζεο φγθνο κε
&lt;40 αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Ζ πιεηνςεθία ησλ
πεξηπηψζεσλ εληνπίδεηαη ζηελ νπίζζηα θάησ γλάζν θαη εκθαλίδνληαη ζαλ θαιά
πεξηγεγγξακκέλεο κνλνινβψδεηο ή πνιπινβψδεηο αθηηλνδηαπγαζηηθέο αιινηψζεηο. Ο
φγθνο εκθαλίδεη ηνπηθά επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά κε αλαθνξέο πεξηπηψζεσλ
θαθνήζνπο εμαιιαγήο. Ο νδνληηλνγελήο φγθνο απφ ζθηψδε θχηηαξα είλαη επίζεο
πνιχ ζπάληνο (1-2% ησλ νδνληνγελψλ φγθσλ) κε ηνπηθά επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη
πςειφ πνζνζηφ ππνηξνπψλ. Ζ ζπλχπαξμή ηνπο δελ έρεη αλαθεξζεί ζηε
βηβιηνγξαθία. Ζ ρεηξνπξγηθή εθηνκή ζε επξέα φξηα απνηειεί ζεξαπεία εθινγήο.
ηελ παξνχζα αλαξηεκέλε αλαθνίλσζε παξνπζηάδεηαη ε πεξίπησζε ελφο άληξα
ειηθίαο 54 εηψλ, ν νπνίνο πξνζήιζε ζηελ Κιηληθή εκθαλίδνληαο κηα επκεγέζε
εμειθσκέλε δηφγθσζε ζην ζψκα ηεο θάησ γλάζνπ δεμηά απφ έηνπο, ε νπνία
εκθάληδε ζηαδηαθή αχμεζε θαη επηδεηλψζεθε ηδηαίηεξα ην ηειεπηαίν δίκελν. Γελ
ππήξρε ηζηνξηθφ ηξαπκαηηζκνχ ηεο πεξηνρήο. Απφ ηνλ απεηθνληζηηθφ έιεγρν
δηαπηζηψζεθε επκεγέζεο νζηενιπηηθή βιάβε κε έληνλε δηεχξπλζε ηνπ παξεηαθνχ

πεηάινπ ηεο θάησ γλάζνπ. Πξαγκαηνπνηήζεθε κεξηθή βηνςία ηεο βιάβεο θαη ε
ηζηνπαζνινγηθή εμέηαζε έζεζε ηε δηάγλσζε ηνπ νδνληνγελή φγθνπ κε δχν
ζπληζηψζεο (θνθθηνθπηηαξηθή θαη νδνληηλνγελνχο ηχπνπ κε ζθηψδε θχηηαξα). Λφγσ
ηεο επηζεηηθφηεηαο ηνπ φγθνπ έγηλε ηκεκαηηθή εθηνκή ηεο θάησ γλάζνπ θαη
απνθαηάζηαζε κε πιάθα νζηενζχλζεζεο Reconstruction. O αζζελήο εκθάληζε
νκαιή θαη γξήγνξε επνχισζε, ηέζεθε, σζηφζν, ζε ηαθηηθή παξαθνινχζεζε γηα ηελ
έγθαηξε δηάγλσζε ηπρφλ ππνηξνπήο.
Γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αηηηνπαζνγέλεηα ηεο βιάβεο, ηελ ηζηνινγηθή θαη θιηληθή
δηαθνξηθή δηάγλσζε, ηελ πξφγλσζε θαη ηε ζεξαπεία ηεο. Ο δηηηφο απηφο
νδνληνγελήο φγθνο απνηειεί δηαγλσζηηθή πξφθιεζε θαη ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη
ππφςε ζηελ εθηίκεζε αζζελψλ κε δηνγθψζεηο ησλ γλάζσλ.

25. Υακειάς θαθοάζεηας κσοηλοβιαζηηθό
σπερόθρσας τώρας – αλαθορΪ περέπηωζες

ζΪρθωκα

Βαζηιείνπ ., Παπαθώζηα Β., Εσγξάθνο Οκ.*, Γηακαληνπνύινπ ., Βατξαθηάξεο Δ.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΓΝΑΘΟΠΡΟΧΠΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ
ΥΟΛΖ ΔΚΠΑ, ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΣΣΗΚΟΝ», ΑΘΖΝΑ
Πεξίιεςε
Σν ρακειήο θαθνήζεηαο κπντλνβιαζηηθφ ζάξθσκα είλαη έλα ζπάλην ζάξθσκα κε
κπντλνβιαζηηθφ πξφηππν δηαθνξνπνίεζεο. Μπνξεί λα εκθαληζηεί νπνπδήπνηε ζην
ζψκα, αιιά ζπρλά εληνπίδεηαη ζηελ ηξαρεινπξνζσπηθή πεξηνρή. Σππηθά
παξνπζηάδεηαη σο αλψδπλν νγθίδην κε αξγή αλάπηπμε πνπ κηκείηαη θιηληθά θαινήζεηο
βιάβεο. Έρεη ηελ ηάζε ηνπηθήο ππνηξνπήο θαη ρακειφ θίλδπλν απνκαθξπζκέλσλ
κεηαζηάζεσλ. Λφγσ ηεο ζπαληφηεηάο ηνπ ηα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα είλαη
πεξηνξηζκέλα. Παξνπζηάδνπκε ηελ πεξίπησζε ελφο 39ρξνλνπ άλδξα κε ρακειήο
θαθνήζεηαο κπντλνβιαζηηθφ ζάξθσκα δεμηάο έζσ ππεξφθξπαο ρψξαο γηα λα
ππνγξακκίζνπκε ηε ζπαληφηεηα, ηα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηε δηαθνξνδηάγλσζε θαη
ηε ζεξαπεία απηνχ ηνπ ηδηαίηεξνπ φγθνπ.

26. ΑΓΑΜΑΝΣΗΝΟΒΛΑΣΗΚΟ ΗΝΧΜΑ. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΓΤΟ
ΠΑΝΗΧΝ ΠΔΡΗΠΣΧΔΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΣΖ
ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
Γθνπηδάλεο Π.*, Παπαδηόρνο Η., Υξπζνκάιε Δ., Νηθεηάθεο Ν., Κνιόκβνο Ν.

Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΚΛΗΝΗΚΖ ΣΟΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΝΑΘΟΠΡΟΧΠΗΚΖ
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΔΚΠΑ
Πεξίιεςε
Σν αδακαληηλνβιαζηηθφ ίλσκα (ΑΓΗ) είλαη έλαο ζπάληνο νδνληνγελήο φγθνο πνπ
εκθαλίδεηαη ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία κε κέζε ειηθία ηα 16 έηε. Κιηληθά
παξνπζηάδεηαη ζπλεζέζηεξα ζηελ νπίζζηα πεξηνρή ηεο θάησ γλάζνπ σο ζηαδηαθά
απμαλφκελε νζηηθή δηφγθσζε θαη αθηηλνγξαθηθά εκθαλίδεηαη σο θαιά πεξηεγξακκέλε
δηαπγαζηηθή αιινίσζε. Ηζηνινγηθά ραξαθηεξίδεηαη απφ επηζειηαθέο λεζίδεο
παξφκνηεο κε εθείλεο ηεο νδνληηθήο ηαηλίαο κέζα ζε κεζεγρπκαηηθφ ππφζηξσκα πνπ
πξνζνκνηάδεη κε ηελ νδνληηθή ζειή. Σν ΑΓΗ έρεη θαιή πξφγλσζε ρσξίο ηδηαίηεξα
επηζεηηθή βηνινγηθή ζπκπεξηθνξά, παξνπζηάδεη φκσο ζπρλά ππνηξνπή πνπ κπνξεί
λα εκθαληζζεί κεηά απφ 5 ή αθφκα θαη 10 έηε. θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε
παξνπζίαζε δχν ζπάλησλ πεξηπηψζεσλ ΑΓΗ.
Ζ κία εθ ησλ πεξηπηψζεσλ αθνξνχζε ζε ζήιπ 8,5 εηψλ θαη ε άιιε ζε ζήιπ 14 εηψλ.
Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο νη βιάβεο εληνπίδνληαλ ζην δεμηφ εκηκφξην ηεο θάησ
γλάζνπ κε ηε κνξθή αζπκπησκαηηθήο πξνζηνκηαθήο νζηηθήο δηφγθσζεο θαη ν
αθηηλνγξαθηθφο έιεγρνο έδεημε αθηηλνδηαπγαζηηθή αιινίσζε. Οη βιάβεο αθαηξέζεθαλ
κε ηελ κέζνδν ηεο εθππξήληζεο θαη απεζηάιεζαλ γηα ηζηνινγηθή εμέηαζε. ηελ
πξψηε εθ ησλ δχν πεξηπηψζεσλ ε βιάβε είρε άκεζε ζρέζε κε ηελ κχιε εγθιείζηνπ
δεχηεξνπ λενγηινχ γνκθίνπ πνπ ζπλεμαηξέζεθε. Ζ δεχηεξε εθ ησλ δχν πεξηπηψζεσλ
ιφγσ ηεο εγγχηεηάο ηεο κε ην θάησ θαηληαθφ λεχξν αθαηξέζεθε αθήλνληαο
ελδερνκέλσο ππνιείκκαηα πξνθεηκέλνπ λα κελ ηξαπκαηηζζεί ζνβαξά ην θάησ
θαηληαθφ λεχξν, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζε ππνηξνπή θαη επέκβαζε εθ λένπ ζε 1 ½
ρξφλν.
πδεηνχληαη νη θιηληθνί ραξαθηήξεο ηνπ ΑΓΗ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε βηνινγηθή
ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπάληνπ απηνχ νδνληνγελνχο φγθνπ.

27. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ-ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ Δ ΑΘΔΝΔΗ
ΜΔ ΚΑΡΚΗΝΟ ΣΟΤ ΣΟΜΑΣΟ
Υξηζηαζάθε Γ.*, Κάππνπ Γ., Μνύηνπ Δ., Σζόδνπινο .
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
Πεξίιεςε
ΔΗΑΓΧΓΖ-ΚΟΠΟ: Ο φξνο θαξθίλνο ζηφκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή
ησλ θαθνεζψλ λενπιαζκάησλ ηεο ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο. Ζ αληηκεηψπηζή ηνπ
απαηηεί ηε ζπλεξγαζία κηαο νκάδαο εηδηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ
νδνληηάηξνπ, ηφζν γηα ηελ επίηεπμε φζν θαη γηα ηε δηαηήξεζε κηαο θαιήο πνηφηεηαο
δσήο ησλ νγθνινγηθψλ αζζελψλ. Παξά ηελ εμέιημε ησλ ζεξαπεπηηθψλ
πξσηνθφιισλ, νη ζπλήζεηο ζεξαπεπηηθέο πξαθηηθέο ζρεηίδνληαη κε πξψηκεο θαη

δεπηεξεχνπζεο αλεπηζχκεηεο εθδειψζεηο ζην αλαηνκηθφ ζχκπιεγκα θεθαιήοηξαρήινπ.
θοπός ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα ηελ
εχξεζε ησλ λεφηεξσλ εμειίμεσλ ζην ζρεδηαζκφ ηεο νδνληηαηξηθήο πεξίζαιςεο ησλ
νγθνινγηθψλ αζζελψλ πνπ πξφθεηηαη λα ππνβιεζνχλ ή έρνπλ ππνβιεζεί ζε
ζεξαπεία ελάληηα ζηνλ θαξθίλν ζηφκαηνο.
ΤΛΗΚΑ –ΜΔΘΟΓΟ: ηε κειέηε πεξηιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο απφ αλαδήηεζε ζηε
δηεζλή βηβιηνγξαθία κέζσ κεραληζκψλ αλαδήηεζεο pubmed cochrane θαη
πιεθηξνινγψληαο ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο θιεηδηά. Οη εξγαζίεο πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ
ζηελ παξνχζα αλαζθφπεζε πιεξνχζαλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Ο αθξνγσληαίνο ιίζνο ζηε δηαρείξηζε ησλ θαξθηλνπαζψλ είλαη ε
θαζεκεξηλή ζηνκαηηθή πγηεηλή απφ ηνλ αζζελή θαη ε ηήξεζε απζηεξψλ
πξσηνθφιισλ θαη πξνγξάκκαηνο επαλειέγρσλ απφ ηνλ νδνληίαηξν. Λφγσ ηεο
θχζεο ησλ αλεπηζχκεησλ εθδειψζεσλ ηεο ζεξαπείαο, έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηελ
πξφιεςε κέζσ ζπρλψλ θζνξηψζεσλ, θαζαξηζκψλ, ρνξήγεζεο ππνθαηάζηαησλ
ζηέινπ, επηινγήο θαηάιιεισλ απνθαηαζηαηηθψλ πιηθψλ θ.α. Σέινο, κείδνλνο
ζεκαζίαο είλαη θαη ε νξζή βαζκνιφγεζε ηεο πξφγλσζεο θαη ε εθινγή ηεο
βέιηηζηεο ζεξαπείαο γηα ην εθάζηνηε δφληη, πξν ηεο ζεξαπείαο, γηα ηελ απνηξνπή
νμέσλ πεξηζηαηηθψλ.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ: Ζ πξνεηνηκαζία ελφο εμαηνκηθεπκέλνπ νινθιεξσκέλνπ θαη
ιεηηνπξγηθνχ ζρεδίνπ ζεξαπείαο, πνπ ζα κεξηκλά ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αζζελνχο
πξηλ θαη κεηά ηελ αληηθαξθηληθή ηνπ ζεξαπεία, ειαρηζηνπνηεί ηελ εθδήισζε πηζαλψλ
αλεπηζχκεησλ θαη επηβιαβψλ γηα ηε γεληθή ηνπ πγεία θαηαζηάζεσλ. Ζ ζπλεξγαζία
ηνπ νγθνινγηθνχ αζζελή κε ηνλ νδνληίαηξν θαη ε ηήξεζε ησλ παξαπάλσ ζπκβάιεη
ζηελ δηαζθάιηζε κηαο θαιήο πνηφηεηαο δσήο.

28. ΑΗΜΑΓΓΔΗΧΜΑ ΠΡΟΧΠΟΤ: ΚΛΗΝΗΚΟ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΟ
Γιαζηξή Α.*, Βηζάθε Α., Κσζηάθεο Γ., Βάξδαο Δ.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΗΑΣΡΔΗΟ
Πεξίιεςε
Δηζαγωγά: Σα αηκαγγεηψκαηα απνηεινχλ ηνπο ζπλεζέζηεξνπο φγθνπο αγγεηαθήο
πξνέιεπζεο. Αθνξνχλ θπξίσο θαινήζεηο φγθνπο, ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζηα
λενγλά είλαη 10-15 %.
Γηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξηο ηχπνπο :κεησπηαία, κεησπνξηληθά, άλσ θαη θάησ γλάζνπ.
Παροσζέαζε περηζηαηηθού: άλδξαο 57 εηψλ πξνζήιζε ζην ηαηξείν κε κφξθσκα
ζηελ δεμηά παξεηαθή ρψξα δηαζηάζεσλ 4*5*3 cm ην νπνίν εκθάληδε εθ γελεηήο,
φκσο παξαπνλνχληαλ πσο ηνλ ηειεπηαίν θαξφ είρε κεηαθηλεζεί. Ζ καγλεηηθή
ηνκνγξαθία έδεημε θαινήζε εμεξγαζία ηεο δεμηάο ππνθφγρηαο ρψξαο θαη ε
αγγεηνγξαθία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δελ έδεημε ζαθή πξφζιεςε ηνπ φγθνπ.

Απνθαζίζηεθε ε εθηνκή ηνπ ε νπνία έγηλε κε γεληθή αλαηζζεζία θαη ζρεκαηίζηεθε
έλαο θξεκλφο ηχπνπ Mustarde. Σν απνηέιεζκα ηεο βηνςίαο ήηαλ ηξηρνεηδηθφ
αηκαγγείσκα.
σδάηεζε: Θεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε είλαη θπξίσο ε ρεηξνπξγηθή, ην laser, ε
θξπνπεμία, ν εκβνιηζκφο ή ν ζπλδπαζκφο απηψλ. Ζ αθαίξεζε ησλ βιαβψλ γίλεηαη
κεηά απφ ζρνιαζηηθφ απεηθνληζηηθφ έιεγρν καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο θαη
αγγεηνγξαθίαο.
σκπΫραζκα: Σα αηκαγγεηψκαηα κπνξεί λα έρνπλ ξαγδαία θαη απξφβιεπηε
αλάπηπμε. Με ηελ έγθαηξε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε κπνξεί λα πξνιεθζνχλ
επηπινθέο φπσο εμέιθσζε, λέθξσζε ή ινίκσμε.

29. Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΤΣΣΑΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΓΗΑ
ΒΔΛΟΝΖ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΟΓΚΧΝ ΣΧΝ ΗΔΛΟΓΟΝΧΝ
ΑΓΔΝΧΝ: Ζ 8-ΔΣΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΜΑ
Μαζηαγθάο Γ.*, Γηαιακά Δ., Αζαλαζίνπ ., Μνπξνύδεο Κ., Ράιιεο Γ.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΣΟΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΝΑΘΟΠΡΟΧΠΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ
ΚΛΗΝΗΚΖ, ΓΝΑ ΚΑΣ, ΑΘΖΝΑ
ΚΤΣΣΑΡΟΛΟΓΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ, ΓΝΑ ΚΑΣ, ΑΘΖΝΑ
Πεξίιεςε
Ζ θπηηαξνινγηθή εμέηαζε δηά βειφλεο (Fine-needle aspiration: FNA) έρεη θαζηεξσζεί
σο κέζνδνο δηεξεχλεζεο ησλ φγθσλ ησλ ζηεινγφλσλ αδέλσλ. Ζ παξνχζα εξγαζία
κειεηά ηε δηαγλσζηηθή αμία ηεο κεζφδνπ, αληιψληαο πιεξνθνξίεο απφ ηα
πεξηζηαηηθά πνπ θαηαγξάθνληαη ζην αξρείν ηεο θιηληθήο ηα ηειεπηαία 8 έηε.
ΤΛΗΚΟ-ΜΔΘOΓΟ: Ζ αλαδξνκηθή κειέηε πεξηιακβάλεη ηα δεδνκέλα 76 αζζελψλ κε
φγθνπο ησλ ζηεινγφλσλ αδέλσλ πνπ αληηκεησπίζηεθαλ ζηελ θιηληθή καο απφ ηνλ
Ηαλνπάξην 2009 έσο θαη ηνλ Ννέκβξην 2017. πλνιηθά 70 FNA πξαγκαηνπνηήζεθαλ.
Γηαγλσζηηθφ απνηέιεζκα ππήξρε ζε 60 βιάβεο. Σα απνηειέζκαηα ησλ 60 FNA
ζπγθξίζεθαλ κε ηηο ηειηθέο ηζηνινγηθέο δηαγλψζεηο θαη εθηηκήζεθε ε επαηζζεζία,
εηδηθφηεηα, αθξίβεηα, ε ζεηηθή θαη αξλεηηθή πξνβιεπηηθή αμία.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: Ζ αλάιπζε ηνπ ηειηθνχ δείγκαηνο αθνξνχζε 34 άλδξεο θαη 26
γπλαίθεο (αλαινγία αλδξψλ/γπλαηθψλ 1,3:1). H κέζε ηηκή ειηθίαο ησλ αζζελψλ ήηαλ
ηα 52 έηε κε εχξνο ηηκψλ 27 έσο 75 εηψλ. Ζ ηζηνινγηθή εμέηαζε αλέδεημε 53
θαινήζεηο βιάβεο (51 φγθνπο θαη 2 κε-λενπιαζκαηηθέο βιάβεο) θαη 7 θαθνήζεηο
φγθνπο. Σν πιεηφκνξθν αδέλσκα ήηαλ ν πην ζπρλφο θαινήζεο φγθνο (58,5%),
αθνινπζνχκελνο απφ ηνλ φγθν Warthin (34%). H επαηζζεζία, εηδηθφηεηα θαη αθξίβεηα

ηεο κεζφδνπ ήηαλ 71,4%, 100% θαη 90% αληίζηνηρα. Δπηπιένλ, ε ζεηηθή
πξνβιεπηηθή αμία ήηαλ 100%, ελψ ε αξλεηηθή 96,36%. Φεπδψο ζεηηθέο δηαγλψζεηο
δελ ππήξραλ ζην δείγκα.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ: Ζ FNA είλαη κηα αμηφπηζηε κέζνδνο δηεξεχλεζεο ησλ φγθσλ ησλ
ζηεινγφλσλ αδέλσλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζηνλ πιεζπζκφ, καο
επηβεβαηψλνπλ ηελ πςειή εηδίθεπζε θαη αθξίβεηα ηεο κεζφδνπ θαη ηνπο ζρεηηθνχο
πεξηνξηζκνχο –ιφγσ ρακειήο επαηζζεζίαο – ζηε δηάγλσζε ησλ θαθνήζσλ φγθσλ.

30. ΛΗΠΧΜΑ ΣΟΜΑΣΗΚΖ ΚΟΗΛΟΣΖΣΑ. ΠΑΡΟΤΗΑΖ
ΠΔΡΗΠΣΧΔΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
Μεηζόπνπινο Γ.*, Γθνπηδάλεο Λ., Μπνπξαδάλε Μ., Καιθαξέληδνο Δ., Πεηζίλεο
Β.,Παπαδνγεσξγάθεο Ν.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΣΟΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ
ΓΝΑΘΟΠΡΟΧΠΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΓΝΑ «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ»
Πεξίιεςε
Δηζαγωγά: Σν ιίπσκα είλαη θαινήζεο φγθνο πνπ εκθαλίδεηαη ζρεηηθά ζπάληα ζηελ
ζηνκαηηθή θνηιφηεηα(1/50000ελήιηθεο) ζε ειηθίεο 40-60, κε ίδηα ζπρλφηεηα ζε άλδξεο
θαη γπλαίθεο.
Πξψηε θνξά πεξηγξάθεθε απφ ηνλ Roux ην 1848 ζαλ „„θίηξηλε επνπιίδα‟‟.
Δληνπίδεηαη θπξίσο ζηελ παξεηά, ηελ νπινπαξεηαθή αχιαθα θαη ζπαληφηεξα ζηελ
ππεξψα, ηα ρείιε ην έδαθνο ηνπ ζηφκαηνο θαη ηα νχια. Σν κέγεζφο ηνπ θπκαίλεηαη
απφ 1-3 εθ. πρλά ζρεηίδεηαη κε ηξαπκαηηζκφ, ελψ θάπνηα ιηπψκαηα ζρεηίδνληαη κε
αλαδηάηαμε ησλ ρξσκνζσκάησλ 12q, 13q, 6p. Κιηληθά πξφθεηηαη γηα αλψδπλν
πεξηγεγξακκέλν φγθν, ζπλήζσο άκηζρν, πνπ έρεη θίηξηλν ή θηηξηλνξφδηλν ρξψκα.
Καιχπηεηαη απφ ιεπηφ επηζήιην πνπ επηηξέπεη λα θαίλνληαη ηα ηξηρνεηδή αγγεία.
ηελ ςειάθεζε είλαη καιαθφ, ελψ κεξηθέο θνξέο δίλεη ηελ αίζζεζε ηνπ θιπδαζκνχ
θαη ζπγρέεηαη κε θχζηε, ηδίσο αλ βξίζθεηαη βαζεηά ζηνπο ηζηνχο. Ζ δηαθνξηθή
δηάγλσζε πεξηιακβάλεη ηελ βιελλψδε θχζηε, ηελ δεξκνεηδή θχζηε, ην κχμσκα θαη ην
ίλσκα. Ζ απιή ρεηξνπξγηθή εμαίξεζε είλαη ε ζεξαπεία εθινγήο.
θοπός: θνπφο ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο είλαη λα παξνπζηαζηνχλ πεξηπηψζεηο
αζζελψλ πνπ αληηκεησπίζηεθαλ ζηα Δμσηεξηθά Ηαηξεία ΓΠΥ Κιηληθήο ηνπ ΓΝΑ
„‟Δπαγγειηζκφο‟‟ θαη λα γίλεη κηα εθηελήο βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε.
σκπΫραζκα: Παξφηη πξφθεηηαη γηα ζρεηηθά ζπάληα νληφηεηα, ην ιίπσκα ζα πξέπεη
πάληα λα κπαίλεη ζην δηαγλσζηηθφ πιάλν θαηά ηελ θιηληθή αμηνιφγεζε
αζπκπησκαηηθψλ ςειαθεηψλ κνξθσκάησλ ηνπ ζηνκαηηθνχ βιελλνγφλνπ.

31. ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΟΣΔΟΠΟΗΟ ΗΝΧΜΑ. ΠΑΡΟΤΗΑΖ
ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΚΑΗ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΣΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
Μνζρνλάο Γ.*, Μάγθνπ Υ., Γθνπηδάλεο Λ.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΗΑΣΡΔΗΟ ΣΟΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΝΑΘΟΠΡΟΧΠΗΚΖ
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ
Πεξίιεςε
Σν θεληξηθφ νζηενπνηφ ίλσκα είλαη ζπάληνο θαινήζεο νζηηθφο φγθνο ν νπνίνο
πηζηεχεηαη φηη πξνέξρεηαη απφ αξρέγνλα θχηηαξα ηνπ πεξηνδνληηθνχ ζπλδέζκνπ.
Δληνπίδεηαη ζπρλφηεξα ζηηο γλάζνπο θαη θπξίσο ζηελ θάησ γλάζν (62-89%) ζηελ
πεξηνρή ησλ πξνγνκθίσλ (77%). Πξνζβάιεη ζπλήζσο γπλαίθεο (ζπρλφηεηα 2-5:1)
ζηελ ηξίηε θαη ηέηαξηε δεθαεηία ηεο δσήο, ελψ ζπλαληάηαη θαη κηα επηζεηηθφηεξε
κνξθή ε νπνία πξνζβάιεη άηνκα παηδηθήο ειηθίαο (εθεβηθφ ή επηζεηηθφ νζηενπνηφ
ίλσκα). Κιηληθά εκθαλίδεηαη σο αζπκπησκαηηθή, ζθιεξή δηφγθσζε ζπλήζσο κηθξνχ
κεγέζνπο, ε νπνία φκσο δχλαηαη λα ιάβεη κεγάιεο δηαζηάζεηο θαη λα πξνθαιέζεη
παξεθηφπηζε ησλ δνληηψλ. Αθηηλνγξαθηθά, ε βιάβε εκθαλίδεηαη σο ζαθψο
πεξηγεγξακκέλε, κνλήξεο δηαχγαζε ζε αξρηθά ζηάδηα, ελψ ζηε ζπλέρεηα
εκθαλίδνληαη αθηηλνζθηεξέο εζηίεο ιφγσ ελαπφζεζεο ελαζβεζηησκέλσλ νπζηψλ,
δίλνληαο ηελ εηθφλα λεθεινεηδνχο ζθίαζεο πεξηβαιιφκελεο απφ δηαπγαζηηθή δψλε.
Αλαπηχζζεηαη αξγά απσζψληαο ηα νζηηθά πέηαια ρσξίο λα ηα δηαβξψλεη.
Ηζηνινγηθά πεξηιακβάλεη πεξηνρέο ηλψδνπο ζπλδεηηθνχ ηζηνχ νη νπνίεο πεξηέρνπλ
ελαζβεζηησκέλνπο ηζηνχο φκνηνπο κε νζηηθέο δνθίδεο, νζηενεηδέο ή νζηεΐλε. Ζ
ζεξαπεία ζπλίζηαηαη ζηε ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε ελψ νη ππνηξνπέο ζπαλίδνπλ θαη
αθνξνχλ θπξίσο φγθνπο κεγάινπ κεγέζνπο.
ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη πεξίπησζε αζζελνχο γπλαίθαο 32 εηψλ ζηελ
νπνία ε βιάβε απνηέιεζε εχξεκα ηπραίνπ αθηηλνγξαθηθνχ ειέγρνπ κε
νξζνπαληνκνγξάθεκα. Ζ βιάβε πιεξνχζε ηα σο άλσ πεξηγξαθφκελα θιηληθά θαη
αθηηλνγξαθηθά θξηηήξηα θαη αθαηξέζεθε ρεηξνπξγηθά κε ηελ κέζνδν ηεο εθππξήληζεο.
πδεηνχληαη ηα θιηληθά θαη αθηηλνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο παζνινγηθήο απηήο
νληφηεηαο ησλ γλάζσλ, θαζψο επίζεο ε βηνινγηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ φγθνπ.

32. ΓΗΠΛΖ ΟΣΔΟΣΟΜΗΑ ΣΖ ΚΑΣΧ ΓΝΑΘΟΤ ΓΗΑ ΣΖ
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΑΝΔΤΡΤΜΑΣΟ ΓΔΞΗΑ
ΔΧ ΚΑΡΧΣΗΓΑ ΑΡΣΖΡΗΑ
Βαθεηάδνπ Μ.*, Σειαβεξίδεο Η., Σξειιόπνπινο Γ., Γεσξγίνπ Υ., Καιατηζίδνπ Η.,
Αλησληάδεο Κ.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΣΟΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ
ΓΝΑΘΟΠΡΟΧΠΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ, ΓΝΘ «Γ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ»

Πεξίιεςε
θοπός: Σα αλεπξχζκαηα ηεο εμσθξάληαο κνίξαο ηεο θαξσηίδαο αξηεξίαο είλαη
εμαηξεηηθά ζπάληα θαη ππνινγίδνληαη πεξίπνπ ζην 1% ηνπ ζπλφινπ ησλ αξηεξηαθψλ
αλεπξπζκάησλ. ηε βηβιηνγξαθία ε θνηλή θαξσηίδα αξηεξία πξηλ ην δηραζκφ απηήο
αλαθέξεηαη σο ε ζπλεζέζηεξε εληφπηζε, ελψ ε ζέζε ζηε κεζφηεηα θαη
πεξηθεξηθφηεξα απηήο ζηελ έζσ θαξσηίδα απνηειεί ηε δεχηεξε ζπρλφηεξε εληφπηζε.
Παξνπζηάδεηαη ε πξνζπέιαζε ελφο αιεζνχο αλεπξχζκαηνο ηεο εμσθξάληαο κνίξαο
ηεο έζσ θαξσηίδαο κεηά ην δηραζκφ ηεο κε ηελ θνηλή θαξσηίδα.
Τιηθό θαη ΜΫζοδοη: Γπλαίθα 70 εηψλ πξνζήιζε ζην Αγγεηνρεηξνπξγηθφ Σκήκα ηνπ
λνζνθνκείνπ καο κε αλαθεξφκελε δπζθαηαπνζία θαη νκηιία δίθελ «θαπηήο
παηάηαο». ηελ θιηληθή εμέηαζε παξαηεξήζεθε ππνγλάζηα δηφγθσζε δεμηά, ρσξίο
ειθσηηθέο εμεξγαζίεο δέξκαηνο θαη βιελλνγφλσλ ηεο πεξηνρήο, ελψ απφ ηελ
ελδνζθφπεζε εμεζεκαζκέλε ήηαλ θαη ε δηφγθσζε ηνπ πιαγηνθαξπγγηθνχ
ηνηρψκαηνο δεμηά. Ο απεηθνληζηηθφο έιεγρνο πεξηέιαβε MRI ζπιαγρληθνχ θξαλίνπ –
ηξαρήινπ θαη θαηφπηλ ησλ απνηειεζκάησλ αμνληθή αγγεηνγξαθία ηεο πεξηνρήο, ε
νπνία απνθάιπςε έλα αιεζέο αλεχξπζκα ηεο έζσ θαξσηίδαο αξηεξίαο δεμηά.
Απνθαζίζηεθε ε αλνηθηή ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε γηα ηελ παξάθακςε ηνπ
αλεπξχζκαηνο κε ηειηθή αλαζηφκσζε ηεο έμσ θαξσηίδαο αξηεξίαο - αθνχ
απνιηλψζεθε ην πεξηθεξηθφ ηκήκα θαη νη κηθξφηεξνη θιάδνη – κε ην πεξηθεξηθφ πγηέο
ηκήκα ηεο έζσ θαξσηίδαο. Ζ δηπιή νζηενηνκία ηεο θάησ γλάζνπ θξίζεθε ε
αζθαιέζηεξε ηερληθή γηα ηελ πξνζπέιαζε ηεο πεξηνρήο θαη πεξηγξάθεηαη
ιεπηνκεξψο.
ΑποηειΫζκαηα: Ζ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε έγηλε κε ηε ζπλεξγαζία Αγγεηνρεηξνπξγνχ
- Γλαζνπξνζσπηθψλ ρεηξνπξγψλ θαη πξνζέθεξε έλα άξηζην ρεηξνπξγηθφ πεδίν πνπ
νινθιεξψζεθε βάζεη ηνπο αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ, ρσξίο δηεγρεηξεηηθέο ή
κεηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο.
σκπερΪζκαηα: Σα αλεπξχζκαηα ηεο εμσθξάληαο κνίξαο ηεο έζσ θαξσηίδαο
αξηεξίαο νθείινληαη ζε δηάθνξεο αηηίεο θαη εκθαλίδνληαη αζπκπησκαηηθά ή κε
πνηθηιία ζπκπησκάησλ. Ζ αλνηθηή ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε είλαη ε πξνηεηλφκελε
αληηκεηψπηζε γηα ηα αλεπξχζκαηα απηά, παξφηη ε ελδναγγεηαθή ρεηξνπξγηθή κπνξεί
λα παίμεη θάπνην ξφιν. Ζ εμαζθάιηζε κηαο άξηηαο επέκβαζεο ειαρηζηνπνηεί ηνλ
θίλδπλν επηπινθψλ θαη εμαζθαιίδεη καθξνρξφληα απνηειέζκαηα.

33. ΣΟ ΤΑΛΟΔΗΓΟΠΟΗΟΤΜΔΝΟ ΓΗΑΤΓΟΚΤΣΣΑΡΗΚΟ
ΚΑΡΚΗΝΧΜΑ (HYALINIZING CLEAR CELL CARCINOMAHCCC) ΣΖ ΓΗΑΦΟΡΗΚΖ ΓΗΑΓΝΧΖ ΟΓΚΧΝ ΣΖ ΑΝΧ
ΓΝΑΘΟΤ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΟΤ
Αιεμνύδε Β-Α.*, Καιατηζίδνπ Η., Βαθεηάδνπ Μ., Μπαιηάθα Α. , Βαρηζεβάλνο Κ.,
Αλησληάδεο Κ.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΓΠΥ ΝΟ. Γ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΣΟΜΗΚΟ
ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΝΟ. Γ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ

Πεξίιεςε
ΔΗΑΓΧΓΖ: Tν παινεηδνπνηνχκελν δηαπγνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα (HCCC) απνηειεί
ζπάλην θαξθίλσκα ησλ ζηαινγφλσλ αδέλσλ. Ζ δηάγλσζε ηνπ, ε νπνία ζην παξειζφλ
πνιιέο θνξέο ηίζεην εμ απνθιεηζκνχ, απαηηεί ελδειερή ηζηνινγηθφ έιεγρν ελψ
επηθνπξηθά κέζνδνη κνξηαθήο γελεηηθήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ.
θοπός-ΜΫζοδος: Παξνπζηάδεηαη κηα πεξίπησζε 68ρξνλεο ζήιενο αζζελνχο κε
ηζηνξηθφ εθηνκήο φγθνπ άλσ γλάζνπ δε πξν επηαεηίαο κε ηζηνινγηθή δηάγλσζε
νδνληνγελνχο φγθνπ. Δλ ζπλερεία παξαπέκθζεθε ζηελ θιηληθή ηεο ΓΠΥ ηνπ
λνζνθνκείνπ Γ. Παπαληθνιάνπ ιφγσ ππνηξνπήο ηεο λφζνπ ζηελ άλσ γλάζν δεμηά
θαη ππνβιήζεθε ζε εκηγλαζεθηνκή δεμηά ελψ ε ηζηνινγηθή εμέηαζε παξέπεκπε ζε
ππνηξνπή ακεινβιαζηηθνχ θαξθηλψκαηνο. Ζ αζζελήο ηέζζεξα έηε αξγφηεξα
παξνπζίαζε εμεξγαζία 2,6X2 εθ. κε δηήζεζε ηνπ αξηζηεξνχ εκίζεσο ηεο άλσ γλάζνπ
θαη δηάβξσζε ηνπ ξηληθνχ δηαθξάγκαηνο θαη ππνβιήζεθε ζε βηνςία ε νπνία δελ
απέθιεηε ην ελδερφκελν βιελλνεπηδεξκνεηδνχο θαξθηλψκαηνο. Γηελεξγήζεθε ρακειή
εκηγλαζεθηνκή αξηζηεξά κε εθηνκή ηεο θάησ ξηληθήο θφγρεο κέρξη κπξνζηά απφ ηελ
πηεξπγνεηδή απφθπζε. Απφ ηελ ηειηθή ηζηνινγηθή έθζεζε ηέζεθε ε δηάγλσζε ελφο
HCCC, δεκηνπξγψληαο εξσηήκαηα γηα ηελ νξζφηεηα ηεο αξρηθήο δηάγλσζεο θαη ηνλ
θαζνξηζκφ ηεο κεηεγρεηξεηηθήο αληηκεηψπηζεο. Ζ αζζελήο είλαη ειεχζεξε λφζνπ
θιηληθά θαη απεηθνληζηηθά θαη ππνβιήζεθε ζε ζηαδηνπνίεζε θαη κεηεγρεηξεηηθή
αθηηλνζεξαπεία.
σκπΫραζκα: Απφ ην παξφλ πεξηζηαηηθφ θαη ηελ αλαδίθεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο
πξνθχπηεη φηη ζηε πεξίπησζε ελφο λενπιάζκαηνο ηεο άλσ γλάζνπ κε ζρεηηθά ήπηα
ζπκπεξηθνξά ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ην ελδερφκελν ελφο HCCC.

34. ΔΤΜΔΓΔΘΔ ΗΝΧΜΑ ΣΖ ΚΛΖΡΑ ΤΠΔΡΧΑ:
ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ
Σζηάθνπ Μ.*, Μειαθόπνπινο Η., Παπαδεκεηξίνπ Κ.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΗΑΣΡΔΗΟ
Πεξίιεςε
ΔΗΑΓΧΓΖ: Σν ίλσκα, ππφ ηελ κνξθή ηνπ ηππηθνχ θαινήζνπο φγθνπ ηνπ ηλψδνπο
ζπλδεηηθνχ ηζηνχ, είλαη αζχλεζεο ζηελ πεξηνρή θεθαιήο- ηξαρήινπ. Οη βιάβεο απηέο
εκαθαλίδνληαη σο αζπκπησκαηηθά νγθίδηα, θαιππηφκελα απφ θπζηνινγηθφ
βιελλνγφλν θαη ε κεγαιχηεξε ηνπο δηάκεηξνο ζπλήζσο δελ ππεξβαίλεη ην έλα
εθαηνζηφ. Αλαθνξηθά κε ηελ αηηηνπαζνγέλεηα ηνπο, νη φγθνη απηνί ζεσξνχληαη σο
αληηδξαζηηθήο θχζεο ππεξπιαζίεο νη νπνίεο σξίκαζαλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ
θαη αλαθέξνληαη θαη σο αλάινγα ησλ ηλσκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ ζηνκαηηθή
θνηιφηεηα. Ζ δηάγλσζε ηίζεηαη κε ηζηνπαζνινγηθή εμέηαζε ε νπνία απνθαιχπηεη
ππεξπιαζία ψξηκνπ ηλψδνπο ζπλδεηηθνχ ηζηνχ πνπ δηαηξέρεηαη απφ δηάζπαξηα θαιά

δηαθνξνπνηεκέλα ηλνθχηηαξα. Θεξαπεία εθινγήο είλαη ε ζπληεξεηηθή ρεηξνπξγηθή
αθαίξεζε κε ηαπηφρξνλε άξζε πηζαλψλ αηηηνινγηθψλ παξαγφλησλ, ελψ νη
ππνηξνπέο είλαη ζπάληεο.
ΚΟΠΟ: θνπφο ηεο θείκελεο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε ζπάληνπ πεξηζηαηηθνχ
επκεγεζνχο ηλψκαηνο ζηελ πεξηνρή ηεο ζθιεξήο ππεξψαο θαη ε πεξηγξαθή ηνπ
ηξφπνπ αληηκεηψπηζήο ηνπ.
ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΟΤ: Γπλαίθα 46 εηψλ, κε ειεχζεξν ηαηξηθφ ηζηνξηθφ,
πξνζήιζε κε δηφγθσζε ζηελ πεξηνρή ηεο κέζεο γξακκήο ηεο ζθιεξήο ππεξψαο, ζηε
κεζφηεηά ηεο. Απφ ηελ ιήςε ηζηνξηθνχ πξνέθπςε φηη ε δηφγθσζε πξσηνεκθαλίζηεθε
ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ 6 έηε θαη ήηαλ αζπκπησκαηηθή .Ζ θιηληθή εμέηαζε απνθάιπςε
εμσθπηηθή κάδα θαιά πξνζπεθπκέλε πξνο ηε ζθιεξή ππεξψα, κε ζαθψο
πεξηγεγξακκέλα φξηα θαη ηλνειαζηηθή ζχζηαζε. Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε
ηεο βιάβεο κε ην πέξημ νζηνχλ θαη κε ηνπο καιαθνχο ηζηνχο ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη
γηα λα θαηαξηεζεί ην ζρέδην ζεξαπείαο πξαγκαηνπνηήζεθε αμνληθή ηνκνγξαθία
ζπιαγρληθνχ θξαλίνπ ζε ιεπηέο ηνκέο. Με γεληθή αλαηζζεζία θαη ηε βνήζεηα
καραηξηδίνπ ξαδηνζπρλνηήησλ έγηλε ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε ηεο βιάβεο , πιήξεο
αηκφζηαζε θαη ηνπνζέηεζε εηδηθνχ πξνθαηαζθεπαζκέλνπ πξνζηαηεπηηθνχ λάξζεθα
ζηελ ρεηξνπξγεζείζα πεξηνρή. Ζ ηζηνπαζνινγηθή εμέηαζε ηνπ αθαηξεζέληνο
κνξθψκαηνο επηβεβαίσζε ηελ αξρηθή δηάγλσζε ίλσκαηνο ηνπ βιελλνγνλνπ ηεο
ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ: Σν ίλσκα απνηειεί αζπλήζηζηε θιηληθή νληφηεηα ζηελ πεξηνρή
ηεο ζθιεξήο ππεξψαο θαη ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο θηάλεη ζε απηέο ηηο δηαζηάζεηο.
Ζ πιήξεο ρεηξνπξγηθή εμαίξεζε ηεο βιάβεο απνηειεί ηελ ζεξαπεία εθινγήο, ελψ ε
πξφγλσζε είλαη άξηζηε.

35. HEAD AND NECK NONMELANOMA CUTANEOUS
MALIGNANCY TREATMENT IN A SKIN CANCER
REFERRAL CENTER
Stathopoulos P.*, Igoumenakis D., Ameerally P., Smith W.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL
Πεξίιεςε
Objective: The purpose of our study was to determine the level of accuracy
provided by clinical diagnosis in head and neck cutaneous malignancy as confirmed
by histopathologic examination of the specimen in a skin cancer referral center.

Positive predictive value was selected as a reliable measure of diagnostic accuracy.
We also aimed to audit our surgical outcomes and record and present the
completeness of excision, the rates of recurrence and metastasis, and the
reconstructive method.
Study Design: We reviewed the electronic charts of 867 consecutive patients with
skin tumors and calculated the positive and negative predictive values of clinical
diagnosis.
Results: The positive predictive value was 91% for basal cell carcinoma and 78.8%
for squamous cell carcinoma. Of the 178 histologically diagnosed squamous cell
carcinomas, 15 were metastatic.
Conclusions: In a skin cancer referral center, expert clinical diagnosis may safely
overcome the need for preoperative biopsy.
Relying on clinical diagnosis to formalize a treatment plan for head and neck
nonmelanoma skin cancer is safe and efficient.
This is more reliable in cases of basal cell carcinoma compared with suspected
squamous cell carcinomas.

36. CLOSE RESECTION MARGINS DO NOT INFLUENCE
LOCAL RECURRENCE IN PATIENTS WITH ORAL
SQUAMOUS CELL CARCINOMA: A PROSPECTIVE
COHORT STUDY
Stathopoulos P.* , Smith W.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: NORTHAMPTON GENERAL HOSPITAL
Πεξίιεςε
Purpose: This study investigated the clinical relevance of the distance between the
resection margin and tumor cells of the primary sites for oral squamous cell
carcinoma, with particular attention to local recurrence rate.
Patients and Methods: All patients diagnosed with oral squamous cell carcinoma
from 1995 to 2006 and treated primarily with surgery formed the initial cohort of the
study. Patient with various degrees of dysplasia in the margin, patients who received
radiotherapy, and patients who died of causes other than oral cancer were excluded.
Margins 1 to 5 mm were considered close. A margin of at least 5 mm was
considered free of disease (clear). Local recurrence was defined as tumor
development at the site of the primary tumor during the follow-up period ($5 yr). The
Fisher exact test was used to determine the relevance of the differences between
the studied groups (free vs close margins) in relation to local recurrence.

Results: Histologic analysis of the specimens was performed Of the 53 patients, 32
had free margins and 3 of the 32 had a local recurrence. In addition, 21 patients had
close margins and 3 of the 21 had a local recurrence. The difference between the 2
groups was not statistically relevant.
Conclusions: The authors advocate that the strategy of using close resection
margins as a generic indicator for local recurrence and adverse prognosis might
have to be reassessed. The histopathologic evidence of tumor cells within a distance
less than 0.5 cm from the surgical margins does not necessarily seem to offer a
certain indication for additional treatment. Other prognostic factors, such as
involvement of cervical lymph nodes and tumor depth, must be considered in the
decision making for further treatment.

37. ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΛΛΔΗΜΜΑΣΟ ΠΑΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ
ΥΡΖΖ ΤΠΔΡΚΛΔΗΓΗΟΤ ΑΡΣΖΡΗΑΚΟΤ ΚΡΖΜΝΟΤ:
ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΔΡΗΠΣΧΖ
Καιατηζίδνπ Η.* , Σειαβεξίδεο Η.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΓΝΘ «Γ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ», ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ
ΣΟΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΝΑΘΟΠΡΟΧΠΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ
Πεξίιεςε
Δηζαγωγά: Ζ ρεηξνπξγηθή εμαίξεζε ησλ κεγάισλ φγθσλ θαη ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή
θεθαιήο θαη ηξαρήινπ κπνξεί λα απνηειέζεη κία πξφθιεζε, εμαηηίαο ησλ
κεηεγρεηξεηηθψλ ιεηηνπξγηθψλ θαη αηζζεηηθψλ πξνβιεκάησλ. Γηα ηελ απνθαηάζηαζή
ησλ ειιεηκκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ρξεζηκνπνηνχληαη ειεχζεξα δεξκαηηθά
κνζρεχκαηα, ηνπηθνί θαη ηνπηθν-πεξηνρηθνί θξεκλνί θαη ειεχζεξνη αγγεηνχκελνη
θξεκλνί. Ζ επηινγή ηνπ ηχπνπ απνθαηάζηαζεο εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ
ειιείκκαηνο, ηελ αλαηνκηθή ηνπ ζέζε, θαη ηελ εκπεηξία ηνπ ρεηξνπξγνχ.
θοπός: Ο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα παξνπζηάζεη κία ηερληθή
απνθαηάζηαζεο κεηεγρεηξεηηθνχ ειιείκκαηνο ηνπ βιελλνγφλνπ ηεο παξεηάο θαη ηεο
θάησ γλάζνπ κε ηε ρξήζε ππεξθιείδηνπ αξηεξηαθνχ θξεκλνχ (Supraclavicular Artery
Perforators Flap).
ΤιηθΪ-ΜΫζοδος: Αζζελήο 84 εηψλ πξνζήιζε ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ηεο θιηληθήο καο
κε θαξθίλσκα βιελλνγφλνπ παξεηάο Σ3Ν2bΜ0. Ζ αζζελήο ππεβιήζε κε γεληθή
αλαηζζεζία ζε εθηνκή βιάβεο ζε καθξνζθνπηθά πγηή φξηα κε ηκεκαηηθή γλαζεθηνκή
θαη ζχζηνηρν ππεξσκνυνεηδή ηξαρειηθφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ. Ζ απνθαηάζηαζε
ηνπ ειιείκκαηνο έγηλε κε ηε ρξήζε ππεξθιείδηνπ αξηεξηαθνχ θξεκλνχ.
ΑποηειΫζκαηα: Ο θξεκλφο δελ εκθάληζε ζε θαλέλα ηκήκα ηνπ ζεκεία ηζραηκηθήο
λέθξσζεο, δηάζπαζεο ηξαχκαηνο ή ινίκσμεο. Καηά ηνπο ηαθηηθνχο επαλειέγρνπο

πνπ αθνινχζεζαλ κεηά ηελ επέκβαζε θαη κεηεγρεηξεηηθή αθηηλνζεξαπεία, δελ
παξαηεξήζεθε ππνηξνπή ή θάπνηα επηπινθή.
σκπερΪζκαηα: Ο Τπεξθιείδηνο Αξηεξηαθφο Κξεκλφο είλαη έλαο δεξκνπεξηηνλαηθφο
θξεκλφο απν ηε δειηνεηδή θαη ηελ ππεξθιείδηα ρψξα. Ζ αγγείσζε ηνπ θξεκλνχ
εμαζθαιίδεηαη απφ ηελ ππεξθιείδηα αξηεξία. Ο θξεκλφο απηφο είλαη ιεπηφο θαη
επέιηθηνο. Πεξηζηξέθεηαη εχθνια θαη κπνξεί λα θαιχςεη ειιείκκαηα πνπ θηάλνπλ
αθφκα θαη ζηε γσλία ηεο θάησ γλάζνπ ή ζηελ πξφζζηα ηξαρειηθή ρψξα. Ζ
λνζεξφηεηα ζηε δφηξηα πεξηνρή είλαη κηθξή θαη απνπζηάδνπλ πιήξσο ηα ιεηηνπξγηθά
πξνβιήκαηα ζην άλσ άθξν. Απνηειεί κηα ελαιιαθηηθή ιχζε γηα απνθαηάζηαζε
ειιεηκκάησλ ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο θαη ηξαρήινπ.

38. ΟΣΔΧΜΑ ΚΟΡΧΝΟΔΗΓΟΤ ΑΠΟΦΤΖ ΣΖ ΚΑΣΧ
ΓΝΑΘΟΤ: ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΟΤ
Καιατηζίδνπ Η.*, ηαύξνγινπ Α., Βελέηεο Γ.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΓΝΘ «Γ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ», ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ
ΣΟΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΝΑΘΟΠΡΟΧΠΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ
Πεξίιεςε
Δηζαγωγά: Σν νζηέσκα είλαη θαινήζεο λενπιαζία πνπ απνηειείηαη απφ αθχζηθα
ππθλφ, αιιά θαηά ηα άιια θπζηνινγηθφ νζηίηε ηζηφ. Αλ θαη πξνηηκνχλ ηα νζηά ηεο
θεθαιήο, ηδηαίηεξα ηεο θάησ γλάζνπ θαη ηνπο παξαξξίληνπο θφιπνπο, νη φγθνη απηνί
δχλαηαη λα αλαπηπρζνχλ ζε νπνηνδήπνηε άιιν νζηφ ηνπ ζψκαηνο. Πηζηεχεηαη φηη ην
νζηέσκα ζηελ πεξηνρή ηνπ ζπιαγρληθνχ θξαλίνπ νθείιεηαη ζηελ αληηδξαζηηθή
ππεξπιαζία ηνπ νζηίηε νζηνχ ή απμεκέλε νζηενπνίεζε ησλ νζηψλ. Σν νζηέσκα ηεο
θνξσλνεηδνχο απφθπζεο ηεο θάησ γλάζνπ απνηειεί ζπάληα νληφηεηα. Μφλν ιίγα
πεξηζηαηηθά έρνπλ πεξηγξαθεί ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο
είλαη ε παξνπζίαζε θιηληθήο πεξίπησζεο κε νζηέσκα θνξσλνεηδνχο απφθπζεο ηεο
θάησ γλάζνπ.
Τιηθό θαη ΜΫζοδοη: Πεξηγξάθνπκε ηελ πεξίπησζε άλδξα 48 ρξνλψλ πνπ
παξαπέκθζεθε ζηελ θιηληθή καο κε πεξηνξηζκφ ζηηο θηλήζεηο ηεο θάησ γλάζνπ απφ
εμακήλνπ θαη κε κέγηζηε δηάλνημε ζηφκαηνο γχξσ ζηα 32mm θαηά ηελ θιηληθή
εμέηαζε. Ζ αμνληθή ηνκνγξαθία έδεημε δπζαλάινγα κεγάιε θνξσλνεηδή απφθπζε
ηεο θάησ γλάζνπ δεμηά, ην αλψηεξν φξην ηεο νπνίαο ειεγρφηαλ ακέζσο πίζσ απφ ην
δπγσκαηηθφ νζηφ θαη ζην επίπεδν βάζεσο ηνπ νθζαικηθνχ θφγρνπ ζχζηνηρα.
ΑποηειΫζκαηα: Ο αζζελήο νδεγήζεθε ζην ρεηξνπξγείν. Γηελεξγήζεθε πιήξεο
ρεηξνπξγηθή εμαίξεζε ηνπ φγθνπ κε ζπλδπαζκφ εμσζηνκαηηθήο θαη ελδνζηνκαηηθήο
πξνζπέιαζεο.

σκπερΪζκαηα: Σν νζηέσκα θνξσλνεηδνχο απφθπζεο είλαη έλαο αζπλήζεο
θαινήζεο φγθνο κε ηδηαίηεξα απεηθνληζηηθά θαη ηζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ν νπνίνο
ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε δηαθνξηθή δηάγλσζε ηνπ ηξηζκνχ.

39. ΓΗΓΑΝΣΗΑΗΟ ΑΓΑΜΑΝΣΗΝΟΒΛΑΣΧΜΑ ΚΑΣΧ ΓΝΑΘΟΤ:
ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΑΝΗΑ ΚΛΗΝΗΚΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΚΑΗ
ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΣΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
Καιθαξέληδνο Δ., Μπνπξαδάλε Μ.*, Απγνπζηίδεο Γ., Μεηζόπνπινο Γ.,
αξεβαιάζεο -Δ., Παπαδνγεσξγάθεο Ν.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ»
Πεξίιεςε
Σν αδακαληηλνβιάζησκα είλαη έλα θαινήζεο αιιά ηνπηθά δηεζεηηθφ λεφπιαζκα πνπ
πξνέξρεηαη απφ ην αξρέγνλν νδνληνγελέο επηζήιην θαη κηκείηαη ηελ νδνληνγέλεζε ζε
αξρηθά ζηάδηα.
Έρνπλ πεξηγξαθεί ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνί ηχπνη (θνηλφ, κνλνθπζηηθφ, ηνηρσκαηηθφ θαη
εμσζηηθφ ή πεξηθεξηθφ αδακαληηλνβιάζησκα) κε ζπρλφηεξν ην θνηλφ
αδακαληηλνβιάζησκα ην νπνίν κπνξεί λα εληνπηζηεί ζε νπνηαδήπνηε ζέζε κε
ζπρλφηεξεο ηελ γσλία, ηνλ θιάδν θαη ηελ πεξηνρή ησλ γνκθίσλ ηεο θάησ γλάζνπ.
θνπφο ηεο εξγαζίαο απνηειεί ε παξνπζίαζε ζπάληαο πεξίπησζεο ππεξκεγέζνπο
αδακαληηλνβιαζηψκαηνο ηεο θάησ γλάζνπ.
Ζ πεξίπησζε αθνξά ζε γπλαίθα ειηθίαο 71 εηψλ κε βεβαξεκέλν ηαηξηθφ ηζηνξηθφ, ε
νπνία πξνζήιζε κε δηφγθσζε ηεο ΓΔ πιεπξάο ηνπ πξνζψπνπ θαη ραξαθηεξηζηηθή
αθηηλνγξαθηθή εηθφλα. Ο φγθνο δηεζνχζε ηνπο γεηηνληθνχο ζθιεξνχο θαη καιζαθνχο
ηζηνχο. Γηελεξγήζε ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε ηνπ φγθνπ ζε θιηληθά πγηή φξηα θαη
πξνζσξηλή απνθαηάζηαζε ηεο θάησ γλάζνπ κε πιάθα ηηηαλίνπ.
πδεηνχληαη νη θιηληθνί ραξαθηήξεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο απηήο πεξίπησζεο
αδακαληηλνβιαζηψκαηνο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε βηνινγηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ
νδνληνγελνχο απηνχ φγθνπ.

40. ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΛΛΔΗΜΜΑΣΟ ΚΑΣΧ ΓΝΑΘΟΤ ΜΔ
ΑΓΓΔΗΟΤΜΔΝΟ ΟΣΔΟΓΔΡΜΑΣΗΚΟ ΠΔΡΟΝΗΑΗΟ ΚΡΖΜΝΟ,
ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΔΜΦΤΣΔΤΜΑΣΧΝ.
ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΤΑ ΠΔΡΗΠΣΧΖ
Σζεθνύξα Κ.*, Αζαλαζίνπ ., Μνπξνύδεο Κ., Σνπξζνπλίδεο Η., Μεδίηεο Μ.,
ππξίδσλνο ., Ράιιεο Γ.

Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΚΛΗΝΗΚΖ ΣΟΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΝΑΘΟΠΡΟΧΠΗΚΖ
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ, ΓΝΑ ΚΑΣ
Πεξίιεςε
θοπός: Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία απνηειεί αλαθνξά ελδηαθέξνπζαο πεξίπησζεο
αζζελνχο, ν νπνίνο πξνζήιζε ζηελ Κιηληθή ηνκαηηθήο θαη Γλαζνπξνζσπηθήο
Υεηξνπξγηθήο ηνπ ΓΝΑ ΚΑΣ κε εθηεηακέλν έιιεηκκα θάησ γλάζνπ ζπλεπεία
επηπινθψλ κεηά απφ ηνπνζέηεζε εκθπηεπκάησλ.
Τιηθό: ε 64 εηψλ αζζελή, κε νιηθά λσδή θαη ζνβαξά αηξνθηθή θάησ γλάζν, κεηά
απφ ηνπνζέηεζε εκθπηεπκάησλ, αθνινχζεζε ζεηξά επηπινθψλ θαη πξνβιεκάησλ,
πνπ
νδήγεζε
ζηελ
εγθαηάζηαζε
εθηεηακέλεο
νζηενκπειίηηδαο
θαη
απνιπκαηνπνίεζεο κεγάισλ ηκεκάησλ ηεο θάησ γλάζνπ. Ο αζζελήο απεπζχλζεθε
ζην ηκήκα καο, φπνπ θαη ππεβιήζε ζε ρεηξνπξγηθφ θαζαξηζκφ ησλ απνιπκάησλ θαη
αθαίξεζε ησλ πιηθψλ νζηενζχλζεζεο. Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ νζηηθνχ ειιείκκαηνο
πνπ πξνέθπςε, έγηλε κε αγγεηνχκελν νζηενδεξκαηηθφ πεξνληαίν θξεκλφ.
Ο θξεκλφο ελζσκαηψζεθε πιήξσο θαη απνθαηέζηεζε ην έιιεηκκα ιεηηνπξγηθψο θαη
αηζζεηηθψο. Ο αζζελήο παξακέλεη ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε, έπεηηα απφ ηέζζεξα
ρξφληα κεηεγρεηξεηηθήο παξαθνινχζεζεο.
σκπΫραζκα: Σα νδνληηθά εκθπηεχκαηα αλ θαη απνηεινχλ θαζεκεξηλή, κηθξήο
βαξχηεηαο ρεηξνπξγηθή πξάμε, εληνχηνηο επηπινθέο, ζρεηηδφκελεο κε απηά, κπνξνχλ
λα πξνθχςνπλ, δεκηνπξγψληαο πνηθίιινπο βαξχηεηαο πξνβιήκαηα ζηνλ αζζελή.
ηνλ ζπγθεθξηκέλν αζζελή ν αγγεηνχκελνο νζηενδεξκαηηθφο πεξνληαίνο θξεκλφο
απνθαηέζηεζε επηηπρψο ην έιιεηκκα θαη επνκέλσο δελ ελδείθλπηαη κφλν γηα
νγθνινγηθνχο αζζελείο, αιιά θαη γηα απηνχ ηνπ είδνπο ηηο ηδηαίηεξεο πεξηπηψζεηο.

41. ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΒΛΔΝΝΟΔΠΗΓΔΡΜΟΔΗΓΔ ΚΑΡΚΗΝΧΜΑ
ΚΑΣΧ ΓΝΑΘΟΤ. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΚΛΗΝΗΚΟΤ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΟΤ
Σνπξζνπλίδεο Η. *, Παξαξά Δ., Κξαζαδάθεο Υ, Δπηπρηάδεο Υ, Μεδίηεο Μ.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο ΓΝΑ «ΚΑΣ»
Πεξίιεςε
Δηζαγωγά: Σν θεληξηθφ βιελλνεπηδεξκνεηδέο θαξθίλσκα απνηειεί έλα ζπάλην
λεφπιαζκα ησλ γλάζσλ, αληηπξνζσπεχνληαο κφιηο ην 2-3% φισλ ησλ
βιελλνεπηδεξκνεηδψλ θαξθηλσκάησλ. Αθνξά θπξίσο γπλαίθεο κεηαμχ 4εο θαη 5εο
δεθαεηίαο, κε πην ζπρλή εληφπηζε ηελ θάησ γλάζν. Απεηθνλίδνληαη σο κνλήξεηο ή
πνιχρσξεο βιάβεο θαη θαηά θαλφλα είλαη ρακεινχ βαζκνχ θαθνήζεηαο θαξθηλψκαηα.

θοπός: Ο ζθνπφο απηήο ηεο κειέηεο είλαη ε αλαθνξά πεξίπησζεο αζζελνχο κε
θεληξηθφ βιελλνεπηδεξκνεηδέο θαξθίλσκα θάησ γλάζνπ θαη ε παξνπζίαζε ηεο
ζεξαπεπηηθήο αληηκεηψπηζεο θαη απνθαηάζηαζεο.
ΤιηθΪ θαη κΫζοδοη: Γπλαίθα 33 εηψλ, πξνζήιζε ζηελ θιηληθή ηνκαηηθήο θαη
Γλαζνπξνζσπηθήο ρεηξνπξγηθήο ηνπ λνζνθνκείνπ KAT, αηηηψκελε άιγνο θάησ
γλάζνπ αξηζηεξά κε ζπλνδφ αλαθεξφκελε ππαηζζεζία γιψζζαο ζχζηνηρα. Σν
ηζηνξηθφ ηεο πεξηειάκβαλε αλαθεξφκελν θάηαγκα γσλίαο θάησ γλάζνπ αξηζηεξά
πξν 15εηίαο πνπ αληηκεησπίζηεθε κε δηαγλαζηθή αθηλεηνπνίεζε θαη εμαγσγή ηνπ 38
νδφληνο ζην ρξφλν αθηλεηνπνίεζεο ηνπ θαηάγκαηνο. Κιηληθά δελ ππήξρε θάηη
αμηνζεκείσην ελδν- ή εμσζηνκαηηθά ελψ παξαηεξήζεθε άιγνο θαηά ηελ ςειάθεζε
ηεο ελ ιφγσ πεξηνρήο γισζζηθά. Παξάιιεια, ν απεηθνληζηηθφο έιεγρνο αλέδεημε
ππφππθλε νζηενιπηηθή αιινηψζε ζαθψλ νξίσλ. Έγηλε ιήςε βηνπηηθνχ πιηθνχ θαη ε
ηζηνινγηθή εμέηαζε αλέδεημε ελδννζηηθφ βιελλνεπηδεξκνεηδέο θαξθίλσκα ρακειήο
θαθνήζεηαο. Πξαγκαηνπνηήζεθε επξεία ηκεκαηηθή γλαζεθηνκή, ην έιιεηκκα ηεο
νπνίαο απνθαηαζηάζεθε κε πιάθα γεθχξσζεο, θαζψο θαη εθιεθηηθφο ηξαρειηθφο
ιεκθαδεληθφο θαζαξηζκφο επηπέδσλ Η, ΗΗα. Ζ ηζηνπαζνινγηθή εμέηαζε ησλ
παξαζθεπαζκάησλ επηβεβαίσζε ηελ αξρηθή βηνςία, αλέδεημε ειεχζεξα ρεηξνπξγηθά
φξηα θαη απνπζία δηεζεκέλσλ ιεκθαδέλσλ.
ΑποηειΫζκαηα: Ζ αζζελήο κεηεγρεηξεηηθά ππεβιήζε ζε αθηηλνζεξαπεία, ελψ 1,5
έηνο κεηά, ππεβιήζε ζε λέα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε απνθαηάζηαζεο ηνπ νζηηθνχ
ειιείκκαηνο κε απηφινγν ιαγφλην νζηηθφ κφζρεπκα. Ζ αζζελήο 3 έηε κέηά ηελ αξρηθή
δηάγλσζε ηνπ φγθνπ, παξακέλεη ειεχζεξε λφζνπ.
σκπερΪζκαηα: Σν θεληξηθφ βιελλνεπηδεξκνεηδέο θαξθίλσκα είλαη έλαο ζπάληνο
φγθνο, ηνπηθά επηζεηηθφο, κε θαιή πξφγλσζε εάλ αληηκεησπηζηεί κε επξεία
ρεηξνπξγηθή εθηνκή.

42. Ζ ΑΝΑΛΟΓΗΑ ΘΔΣΗΚΧΝ ΣΡΑΥΖΛΗΚΧΝ ΛΔΜΦΑΓΔΝΧΝ
ΠΡΟ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΧΝ ΔΞΑΗΡΔΘΔΝΣΧΝ ΔΥΔΗ ΖΜΑΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟΤ ΚΑΡΚΗΝΟΤ ΣΖ ΣΟΜΑΣΗΚΖ
ΚΟΗΛΟΣΖΣΑ;
Σνπξζνπλίδεο Η.*, Μνπξνύδεο Κ., Παξαξά Δ., Αζαλαζίνπ ., Μαζηαγθάο Γ., Μεδίηεο
Μ., Ράιιεο Γ.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο
ΚΛΗΝΗΚΖ, ΓΝΑ «ΚΑΣ»

ΣΟΜΑΣΗΚΖ

ΚΑΗ

ΓΝΑΘΟΠΡΟΧΠΗΚΖ

ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

Πεξίιεςε
Δηζαγωγά: Ο ξφινο ηεο αλαινγίαο ησλ δηεζεκέλσλ ηξαρειηθψλ ιεκθαδέλσλ (lymph
node ratio, LNR) ζηελ πξφγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ζηφκαηνο, ηα ηειεπηαία ρξφληα
θεξδίδεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ ιεηηνπξγψληαο ζαλ αλεμάξηεηνο
πξνγλσζηηθφο δείθηεο. Απηφο νξίδεηαη σο ν ιφγνο ησλ δηεζεκέλσλ ιεκθαδέλσλ
πξνο ην ζχλνιν ησλ εμαηξεζέλησλ ηξαρειηθψλ ιεκθαδέλσλ.
θοπός: Έρεη πεξηγξαθεί πσο ε αλαινγία ησλ δηεζεκέλσλ ιεκθαδέλσλ φηαλ είλαη
πάλσ απφ >0,07 ζρεηίδεηαη κε ρακειφηεξα πνζνζηά επηβίσζεο θαη κεγαιχηεξεο
πηζαλφηεηεο ππνηξνπήο ηεο λφζνπ. θνπφο απηήο ηεο κειέηεο είλαη λα κεηαθέξνπκε
ηελ εκπεηξία ηνπ ηκεκαηφο καο σο πξνο ηε ζπζρέηηζε ηνπ LNR> 0.07 κε ηελ
πξφγλσζε ησλ αζζελψλ κε θαξθίλν ηνπ ζηφκαηνο.
ΤιηθΪ θαη κΫζοδοη: Αλαδεηήζεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ αλαδξνκηθά νη ηαηξηθνί
θάθεινη φισλ ησλ αζζελψλ κε θαξθίλν ηεο ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο πνπ
ππνβιήζεθαλ σο πξψηε ζεξαπεία ζε ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε ηεο λενπιαζίαο θαη
ηξαρειηθφ ιεκθαδεληθφ θαζαξηζκφ ζην ηκήκα ηνκαηηθήο θαη Γλαζνπξνζσπηθήο
ρεηξνπξγηθήο ηνπ Ννζνθνκείνπ „‟ΚΑΣ‟‟ απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009 κέρξη ηνλ
Γεθέκβξην ηνπ 2015, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη πεξίνδνο παξαθνινχζεζεο
ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ. Χζηφζν, εμαηξέζεθαλ αζζελείο, ε παξαθνινχζεζε ησλ νπνίσλ
ήηαλ αδχλαηε. πλνιηθά απνκνλψζεθαλ 40 αζζελείο πνπ πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα
επηινγήο εθ ησλ νπνίσλ εηδηθά ζρεηηθά δεδνκέλα θαηαγξάθεθαλ θαη ππνβιήζεθαλ
ζε πεξαηηέξσ αλάιπζε.
ΑποηειΫζκαηα: Απφ ηνπο 40 αζζελείο νη 25 ήηαλ άλδξεο θαη 15 γπλαίθεο, κε κέζν
φξν ειηθίαο ηα 65,45 έηε. Ζ θχξηα εληφπηζε αθνξνχζε ην βιελλνγφλν θαηληαθήο
απφθπζεο άλσ θαη θάησ γλάζνπ, αθνινπζνχκελε απφ ηε γιψζζα, ην έδαθνο ηνπ
ζηφκαηνο θαη ηελ παξεηά. ε 18 αζζελείο (45%) βξέζεθαλ δηεζεκέλνη ιεκθαδέλεο, εθ
ησλ νπνίσλ νη 10 (55%) είραλ πνζνζηφ (lymph node ratio, LNR) ≤0.07 ελψ νη
ππφινηπνη 8 (45%) >0.07. Ζ πεξηφδνο παξαθνινχζεζεο ησλ αζζελψλ δηαθπκάλζεθε
κεηαμχ 9 θαη 60 κελψλ. Σν 37,5% ησλ αζζελψλ αληηκεησπίζηεθε κφλν ρεηξνπξγηθά
ελψ ην ππφινηπν 37,5% θαη 25%, ζε αθηηλνζεξαπεία θαη ζπλδπαζκφ ρεκεηναθηηλνζεξαπείαο αληίζηνηρα. Ζ ζπλνιηθή επηβηψζε ζην ζχλνιν ησλ αζζελψλ (overall
survival, OS) αλήιζε ζε 52,5% ελψ ε εηδηθή ηεο λφζνπ επηβίσζε (disease-specific
survival, DSS) ζε 55% αληίζηνηρα. Διεχζεξνη λφζνπ (disease free survival, DFS)
παξακέλνπλ ην 37.5% ησλ αζζελψλ ελψ ην 50% παξνπζίαζε ππνηξνπή
(recurrence, R) ηεο λφζνπ. Οη αζζελείο κε LNR ≤0.07 παξνπζίαζαλ θαιχηεξα
πνζνζηά ζπλνιηθήο επηβίσζεο θαη εηδηθεο ηεο λφζνπ επηβίσζεο (OS: 50%,
DSS:50%) ζε ζρέζε κε απηνχο κε LNR >0.07 (OS:12,5%, DSS:12,5%). Δπίζεο ην
40% απηψλ παξακέλνπλ ειεχζεξνη λφζνπ ελψ εκθαλίδνπλ θαη κηθξφηεξν πνζνζηφ
ππνηξνπήο (R:50%) ζε ζρέζε κε ηνπο αζζελείο κε LNR >0.07 (R: 87,5%).
σκπερΪζκαηα: Σα επξήκαηά καο ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο ζεκαζίαο ηνπ ιφγνπ ησλ
δηεζεκέλσλ ιεκθαδέλσλ (LNR) θαη ηεο πξνγλσζηηθήο αμίαο ηνπ. Ο εχθνινο ηξφπνο

ππνινγηζκνχ θαη εθαξκνγήο ηνπ ηνλ θαζηζηά έλα επηπξφζζεην ρξήζηκν εξγαιείν
ζηελ πξφγλσζε θαη ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ησλ αζζελψλ κε θαξθίλν ηεο
ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο, κεηά ην pTNM.

43.ΣΡΑΤΜΑΣΗΚΔ ΚΤΣΔΗ ΣΧΝ ΓΝΑΘΧΝ. ΠΑΡΟΤΗΑΖ
ΓΤΟ ΠΔΡΗΠΣΧΔΧΝ
Γνύζηαο Υ.*, Αξάπε Η., Καιθαξέηδνο Δ., Υξηζηόπνπινο Π.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: Σκήκα Οδνληηαηξηθήο ΔΚΠΑ
Πεξίιεςε
ΔΗΑΓΧΓΖ: Ζ ηξαπκαηηθή θχζηε ησλ γλάζσλ είλαη κηα αζπλήζεο βιάβε ηεο
γλαζνπξνζσπηθήο πεξηνρήο θαη αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ςεπδνθχζηεσλ.
Πξφθεηηαη γηα αζπκπσκαηηθή βιάβε πνπ απνηειεί ζπλήζσο ηπραίν εχξεκα ζε
πεξηνδηθφ αθηηλνγξαθηθφ έιεγρν. πλήζσο εληνπίδεηαη ζηελ νπίζζηα πεξηνρή ηεο
θάησ γλάζνπ ζε λεαξή ειηθία, θπξίσο ζηε δεχηεξε δεθαεηία θαη ε αθξηβήο
αηηηνπαζνγέλεηα είλαη άγλσζηε.
ΚΟΠΟ: θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε δχν πεξηπηψζεσλ ηξαπκαηηθψλ
θχζηεσλ θαη ε αληηκεηψπηζή ηνπο.
ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΔΡΗΠΣΧΔΧΝ
1ε Περέπηωζε: Αζζελήο 12 εηψλ παξαπέκθζεθε κε αθηηλνδηαπγαζηηθή αιινίσζε
ζηελ θάησ γλάζν αξηζηεξά. Ζ αζζελήο δελ παξνπζίαδε ζπκπησκαηνινγία. Ζ
αιινίσζε εθηεηλφηαλ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ δεχηεξνπ πιάγηνπ ηνκέα έσο ηνλ δεχηεξν
πξνγφκθην θαη εηζεξρφηαλ κεηαμχ ησλ ξηδψλ ηνπο. Ζ βιάβε ήηαλ ηξίρσξε, θαη ηα
δφληηα είραλ δσληαλφ πνιθφ.
2ε Περέπηωζε: Αζζελήο 16 εηψλ παξαπέκθζεθε κε αζπκπησκαηηθή δίρσξε
αθηηλνδηαπγαζηηθή αιινίσζε ζηελ θάησ γλάζν δεμηά, ζηελ πεξηνρή πξψηνπ θαη
δεχηεξνπ γνκθίνπ. Σα εκπιεθφκελα δφληηα αληαπνθξίλνληαλ ζεηηθά ζηηο δνθηκαζίεο
δσηηθφηεηαο θαη ε βιάβε εηζεξρφηαλ κεηαμχ ησλ ξηδψλ ηνπο. Καη ζηηο δχν
πεξηπηψζεηο πξαγκαηνπνηήζεθε θξεκλφο νιηθνχ πάρνπο γηα ιήςε βηνςίαο. Ζ
πεξηνρή ήηαλ θελή νπφηε ηέζεθε ε δηάγλσζε ηξαπκαηηθήο θχζηεο.
ΤΕΖΣΖΖ: Ζ ηξαπκαηηθή θχζηε εκθαλίδεηαη κε ζπρλφηεηα 0,6-1%. Ζ βιάβε
εκθαλίδεηαη σο αλψκαιε αθηηλνδηαχγαζε κε ζαθή φξηα θαη πεξηθεξηθή αθηηλνζθηεξή
πχθλσζε ηνπ νζηνχ. Υαξαθηεξηζηηθή ηεο είλαη φηη εηζέξρεηαη κεηαμχ ησλ ξηδψλ ησλ
δνληηψλ (Scalloping) ηα νπνία ζεκεησηένλ έρνπλ δσληαλφ πνιθφ. Ζ αληηκεηψπηζε

ζπλίζηαηαη ζε δηάλνημε ηεο θνηιφηεηαο θαη απφμεζε ηνπ ηνηρψκαηνο νπφηε θαη
επέξρεηαη απνθαηάζηαζε ηνπ νζηνχ.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ: Ζ ηξαπκαηηθή θχζηε απνηειεί κηα παζνινγηθή νληφηεηα ε νπνία
ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππ‟ φςηλ θαηά ηε δηαθνξηθή δηάγλσζε αθηηλνδηαπγαζηηθψλ
αιινηψζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε δφληηα κε δσληαλφ πνιθφ.

44. ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΚΟΤ ΟΣΗΚΟΤ
ΔΛΛΔΗΜΜΑΣΟ ΜΔ ΑΗΜΑΣΟΤΜΔΝΟ ΚΡΖΜΝΟ ΠΔΡΟΝΖ
Δ ΑΘΔΝΖ ΜΔ ΚΑΡΚΗΝΟ ΣΖ ΚΑΣΧ ΓΝΑΘΟΤ
Βαζηιείνπ ., Λεθαληδήο Ν., Εσγξάθνο Οκ.*, Παπαθώζηα Β., Γηακαληνπνύινπ .,
Μπαιάθαο Α., Βατξαθηάξεο Δ.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ ΓΝΑΘΟΠΡΟΧΠΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ
ΚΛΗΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΔΚΠΑ, ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ
«ΑΣΣΗΚΟΝ», ΑΘΖΝΑ
Πεξίιεςε
Ζ αλαθαηαζθεπή ηεο θάησ γλάζνπ κεηά απφ επξείεο ηκεκαηηθέο γλαζεθηνκέο
απνηειεί πξαγκαηηθή πξφθιεζε γηα ηε ζχγρξνλε ΓλαζνΠξνζσπηθή Υεηξνπξγηθή.
Πξέπεη λα αλαγλσξίζνπκε φηη νη ζπλερψο εμειηζζφκελεο κηθξνρεηξνπξγηθέο ηερληθέο
δίλνπλ ηε δηθή ηνπο απάληεζε εθεί φπνπ ε απνθαηάζηαζε κε ηε ρξήζε πιηθψλ
νζηενζχλζεζεο ζπρλά νδεγνχζε ζε ιεηηνπξγηθέο θαη αηζζεηηθεο επηπινθέο.
θνπφο ηεο παξνπζίαζεο είλαη ε πεξηγξαθή πεξίπησζεο απνθαηάζηαζεο ηεο θάησ
γλάζνπ κεηά απφ ηκεκαηηθή νζηεθηνκή γηα αθαλζνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα, κε ηε ρξήζε
ειεπζέξνπ αγγεηνχκελνπ κνζρεχκαηνο κνλήο πεξφλεο, ζε ζπλδπαζκφ κε πιάθα
ηηηαλίνπ reconstruction. Δλψ ε ελδεδεηγκέλε ηερληθή ζα ήηαλ ε ρξήζε κνζρεχκαηνο
δηπιήο πεξφλεο πξνο απνθαηάζηαζε ηνπ ειιείκκαηνο ηεο γλάζνπ, ε ηξνπνπνηεκέλε
ηερληθή έγθεηηαη ζηελ ηνπνζέηεζε ηεο πιάθαο ηηηαλίνπ ζην θάησ ρείινο ηεο γλάζνπ
θαη αγγεηνχκελν κφζρεπκα πεξφλεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θαηληαθήο απφθπζεο
ηεο γλάζνπ, απνθεχγνληαο έηζη ηε ρξήζε δηπινχ κνζρεχκαηνο.

45. Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΚΡΖΜΝΟΤ ΓΗΚΖΝ ΓΔΗΟΤ Ή VISOR
FLAP ΣΖΝ ΔΚΣΟΜΖ ΣΟΤ ΚΑΡΚΗΝΟΤ ΣΟΤ ΣΟΜΑΣΟ: Ζ

ΣΔΥΝΗΚΖ, ΟΗ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ ΣΖ ΚΑΗ ΣΑ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ
Παπαδηόρνο Η. *, Παπαδνγεσξγάθεο Ν.
Ίδξπκα Πξνέιεπζεο: ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ»
Πεξίιεςε
Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή κηαο ζπγθεθξηκέλεο ρεηξνπξγηθήο
πξνζπέιαζεο γηα ηελ εθηνκή ησλ θαθνεζεηψλ ηεο ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο είλαη ην
κέγεζνο ηνπ φγθνπ, ην βάζνο ηεο δηήζεζήο ηνπ, ε ζέζε ηνπ (ζε πξνζζην-νπίζζην
επίπεδν) θαη ε εγγχηεηά ηνπ κε ηελ θάησ ή ηελ άλσ γλάζν. Μία εθ ησλ πην ζπρλά
ρξεζηκνπνηνχκελσλ πξνζπειάζεσλ είλαη ν θξεκλφο δίθελ γείζνπ ή αιιηψο visor
flap. Κχξην πιενλέθηεκά ηεο πξνζπέιαζεο είλαη ε απνθπγή ηεο δηαρσξηζηηθήο
δεξκαηηθήο ηνκήο ηνπ θάησ ρείινπο, φπσο επίζεο θαη ε επρεξήο πξφζβαζε ζηελ
πξφζζηα πεξηνρή ηεο ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο. εκαληηθφ κεηνλέθηεκα ηεο θιαζζηθήο
ηερληθήο ηνπ visor flap είλαη ε απψιεηα ηεο αηζζεηηθφηεηαο ηνπ γελείνπ κεηά ηε
δηαηνκή θαη ησλ 2 γελεηαθψλ λεχξσλ. ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε παξνπζηάδνληαη ε
ηερληθή θαη ε αλαδξνκηθή καο εκπεηξία απφ ηελ εθαξκνγή ηεο, θαζψο επίζεο θαη νη
δηάθνξεο ηερληθέο ηεο ηξνπνπνηήζεηο καδί κε ηα απνηειέζκαηά ηεο απφ ηε κειέηε
ηεο βηβιηνγξαθίαο.

