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Περιοδοντίτιδα και γενική υγεία
ΜΙΑ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΣΧΕΣΗ

Του Δημήτρη Θ. Κρεμαστινού
Καθηγητή Καρδιολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών
Η καρδιά μπορεί να προσβληθεί από μικρόβια
ή ιούς που υπάρχουν και κυκλοφορούν με το
αίμα μέσα στα αγγεία. Ο όρος λοίμωξη σηματοδοτεί την είσοδο μικροβίου ή ιού στον οργανισμό. Όταν όμως οι ιοί ή τα μικρόβια εντοπίζονται σε ένα όργανο, τότε μιλάμε για λοίμωξη
του συγκεκριμένου οργάνου. Λοιμώξεις της
καρδιάς αφορούν την προσβολή του περικαρδίου, του μυοκαρδίου ή του ενδοκαρδίου και
των βαλβίδων.
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Η σχέση μεταξύ στόματος και σώματος είναι σχέση αλληλεξάρτησης που τη μαθαίνουμε στα πανεπιστημιακά έδρανα και συχνά ξεχνάμε στην καθημερινή κλινική πράξη μας. Η στοματική κοιλότητα μπορεί να είναι ο καθρέφτης της γενικής υγείας ενός ατόμου και
η περιοχή εκδήλωσης, συχνά πρώτη, συστηματικών νοσημάτων.
Είναι επίσης γνωστό πως νοσήματα που επηρεάζουν την ανοσολογική απάντηση του οργανισμού, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης,
επιβαρύνουν την εξέλιξη της περιοδοντικής νόσου. Τα τελευταία

χρόνια, όμως, αρχίζει να διαφαίνεται πως η σχέση αυτή είναι αμφίδρομη. Πολλές μελέτες αναδεικνύουν τη περιοδοντίτιδα ως σημαντικό παράγοντα κινδύνου στην εμφάνιση και εξέλιξη συστηματικών νοσημάτων. Το σημερινό άρθρο του Πέτρου Δημ. Δαμουλή, D.M.D., D.M.Sc., F.I.C.D. Περιοδοντολόγου - Οδοντιάτρου
έχει στόχο την παρουσίαση και συζήτηση αυτών των μελετών σε
αδρές γραμμές, ώστε να ενημερωθεί ο οδοντίατρος αλλά και ο ιατρός για τα καινούργια δεδομένα.
Σελ. 6

Τραυματικές βλάβες των δοντιών
Των Άρη Τσαγκρή και Φοίβου Προύντζου
Με το άρθρο που φιλοξενήθηκε στις σελίδες του
«Οδοντιατρικού Βήματος» τον προηγούμενο μήνα,
ολοκληρώθηκε ένα σημαντικό κεφάλαιο της Επείγουσας Ενδοδοντικής Θεραπείας που έχει να κάνει
με την αντιμετώπιση των εκτάκτων περιστατικών
με φλεγμονή του πολφού και των περιακρορριζικών ιστών. Όσοι όμως από σας ανήκουν στην κατηγορία των αναγνωστών αυτής της στήλης ίσως θυμούνται ότι στο εισαγωγικό κομμάτι αυτής της σειράς των δημοσιευμάτων είχαμε γράψει πως, πέρα
από τα περιστατικά αυτά, που μας απασχολούν

στην καθημερινή κλινική πράξη ως επείγοντα, το
θεραπευτικό φάσμα της Επείγουσας Ενδοδοντικής
Θεραπείας περιλαμβάνει επίσης τις τραυματικές
βλάβες καθώς και τα αισθητικά προβλήματα που
για την επίλυσή τους η συμβολή της Ενδοδοντίας
θεωρείται απαραίτητη. Οι δύο αυτές ιδιαίτερες κατηγορίες εκτάκτων περιστατικών αποτελούν και το
αντικείμενο μελέτης των άρθρων που θα ακολουθήσουν, ώστε να ολοκληρωθεί η περιγραφική περιπλάνησή μας στα «κλινικά μονοπάτια» της Επείγουσας Ενδοδοντικής Θεραπείας.
Σελ. 14

ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ & ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

Οστική ανάπλαση για τα εμφυτεύματα
Των Ε. Βαϊρακτάρη, Θ. Νισύριου, Δ. Αυγουστίδη, Σ. Βασιλείου
Τα εμφυτεύματα αποτελούν την επανάσταση στις μέρες μας της Ιατρικής και
υπό την πλήρη έννοια του όρου έχουν ευρύτατη εφαρμογή από την οδοντιατρική αποκατάσταση μέχρι την εξάλειψη ρυτίδων. Είναι, βέβαια, γεγονός ότι
ένα ωραίο χαμόγελο θα πρέπει να συνοδεύεται με την εξάλειψη των ρυτίδων
που επιτυγχάνεται με διάφορα εμφυτευματικά υλικά. Αν και τα δύο αυτά
πεδία αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα της χειρουργικής του προσώπου και
των γνάθων, εμείς στο συγκεκριμένο άρθρο θα ασχοληθούμε μόνο με το χαμόγελο, δηλαδή επί του προκειμένου με τα οδοντικά εμφυτεύματα. Σελ. 14

Ανταύγειες Οδοντικής Αισθητικής και όχι μόνο...
Αν με την έννοια «Αισθητική» προσπαθούμε
να περιγράψουμε τα αισθήματα που προκύπτουν ως απάντηση σε
κάποια εξωτερικά ερεθίσματα, τα οποία γίνονται αντιληπτά επειδή διεγείρουν τις αισθήσεις μας, τότε πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό αν δεν έχουμε αναπτύξει
μια αντίστοιχη δυνατότητα; Αν δεν έχουμε ανα-

Γήρας. Πορεία στη ματαίωση;

πτύξει τη δική μας αισθητική αντίληψη;
Ο ήχος, ο τόνος, η υφή, το χρώμα των λέξεων και
των εικόνων αποτελούν συστατικά στοιχεία της
αισθητικής. Η ανάπτυξη των στοιχείων αυτών
μας οδηγεί στο να διαβάζουμε τις λέξεις και να
παρατηρούμε τις εικόνες με προσοχή και ευαισθησία, να αντιλαμβανόμαστε το περιεχόμενό
τους και τη μορφή, να εντοπίζουμε το σημαίνον
και το σημαινόμενο.
Η αισθητική αποτελεί τη μουσική των αισθήσε-

Του Ηρακλή Χ. Καρκαζή
Αλήθεια, τι είναι το γήρας; Ακολουθώντας έναν δόκιμο βιολογικό ορισμό, θα λέγαμε πως γήρας είναι το
σύνολο των επεξεργασιών σε όλο τον οργανισμό που
παρουσιάζονται μετά την αναπαραγωγική ηλικία
και έχουν ως αποτέλεσμα την σταδιακή ελάττωση της
ικανότητας του οργανισμού να διατηρεί την ομοιόστασή του. Κατά μία άλλη διατύπωση, η γήρανση
αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία μη αναστρέψιμων
μεταβολών σε κυτταρικό επίπεδο, που επέρχονται
προοδευτικά με την πάροδο του χρόνου. Σελ. 34

Του Γεράσιμου Δουβίτσα

ων. Μελοποιεί το νόημα, την έκφραση, το πνεύμα
των παραστάσεων και τροφοδοτεί τις αισθήσεις
με τη δημιουργικότητα των τεχνών. Αυτή η μελοποίηση, πιθανότατα, είναι η περιπλοκότερη λειτουργία των αισθήσεων, που μπορεί να δημιουργήσει η ανθρώπινη φύση. Αφορά κάθε είδος έκφρασης και ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως
συμπεριφορά, εμφάνιση, ρούχα, κοσμήματα,
τραγούδια, κινηματογράφο, θέατρο κ.ά.
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