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ζπίηζ ηαζ ζημ ζαηνείμ) ζημκ έθεβπμ ηδξ μδμκηζηήξ 

οπενεοαζζεδζίαξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πενζμδμκηζηήξ 

εεναπείαξ πμο πενζθαιαάκεζ πεζνμονβζηέξ ηαζ  

ιδ-πεζνμονβζηέξ ηεπκζηέξ 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ανζζημηέθεζμ Πακεπζζηήιζμ Θεζζαθμκίηδξ, Σιήια Οδμκηζαηνζηήξ 

Δνβαζηήνζμ Πνμθδπηζηήξ Οδμκηζαηνζηήξ,  

Πενζμδμκημθμβίαξ ηαζ Βζμθμβίαξ Διθοηεοιάηςκ 

Γζεοεοκηήξ: Καεδβδηήξ Ακηχκδξ Κςκζηακηζκίδδξ 
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1.ΠΔΡΗΛΖΦΔΗ 
 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ΚΟΠΟ 

ημπυξ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ ήηακ κα δζενεοκήζεζ εάκ δ ημπζηή εθανιμβή 

απεοαζζεδημπμζδηζηχκ ζηεοαζιάηςκ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ζημ ζπίηζ ηαζ 

ζημ ζαηνείμ ζε αζεεκείξ πμο δζαβκχζηδηακ ιε πνυκζα πενζμδμκηίηζδα 

ζοκέααθε ζημκ έθεβπμ ηδξ ΟΓΤ πνμθαιαάκμκηαξ ή / ηαζ εεναπεφμκηαξ ηα 

ζοιπηχιαηα ηδξ ηαηά ηδκ θάζδ ηδξ ιδ-πεζνμονβζηήξ ηαζ πεζνμονβζηήξ 

πενζμδμκηζηήξ εεναπείαξ.  

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

ηδκ ιεθέηδ αοηή ζοιιεηείπακ 74 αζεεκείξ ιε ΥΠΠ μζ μπμίμζ ηθήεδηακ 

εκκέα θμνέξ ιέζα ζε δζάζηδια 17 εαδμιάδςκ ζηδκ Μεηαπηοπζαηή Κθζκζηή 

Πνμθδπηζηήξ Οδμκηζαηνζηήξ, Πενζμδμκημθμβίαξ ηαζ Βζμθμβίαξ 

Διθοηεοιάηςκ ημο Α.Π.Θ. Οζ αζεεκείξ ηαηακειήεδηακ ηοπαία είηε ζηδκ 

πεζναιαηζηή μιάδα είηε ζηδκ μιάδα εθέβπμο ηαζ οπμαθήεδηακ ανπζηά ζε 

ιδ-πεζνμονβζηή ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα ζε πεζνμονβζηή πενζμδμκηζηή εεναπεία, 

ζφιθςκα ιε ημ εεναπεοηζηυ πνςηυημθθμ ημο Δνβαζηδνίμο. Ζ πεζναιαηζηή 

μιάδα δέπηδηε εεναπεία ιε ηδκ μδμκηυηνεια Colgate Sensitive Pro-Relief 

(8% ανβζκίκδ, ακεναηζηυ αζαέζηζμ ηαζ 1450ppm θεμνίμο) (Colgate-

Palmolive Co., New York, NY) βζα πνήζδ ζημ ζπίηζ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ 

πάζηα ζηίθαςζδξ Colgate Sensitive Pro-Relief (8% ανβζκίκδ ηαζ ακεναηζηυ 

αζαέζηζμ) (Colgate-Palmolive Co., New York, NY) βζα επαββεθιαηζηή 

ημπζηή εθανιμβή ζημ ζαηνείμ. Ζ μιάδα εθέβπμο έθααε ηδκ μδμκηυηνεια 

Colgate Cavity Protection Caries (1450ppm θεμνίμο) (Colgate-Palmolive 

Co., New York, NY) ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ιδ-θεμνζμφπμ πάζηα ζηίθαςζδξ 

Nupro-M pumice-based (Dentsply International, York, PA). ημοξ αζεεκείξ 

ηςκ δφμ μιάδςκ πναβιαημπμζήεδηε ακηζηεζιεκζηή αλζμθυβδζδ ηδξ ΟΓΤ 

ηςκ δμκηζχκ ζημ ενέεζζια ημο ηνφμο αένα ιε ηδκ αμήεεζα ηδξ  
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οδνμ-αενμζφνζββαξ ηδξ μδμκηζαηνζηήξ ιμκάδαξ απυ ημκ ίδζμ ελεηαζηή βζα 

υθμκ ημκ πθδεοζιυ (ηθίιαηα Schiff, 0-3). Δπζπνυζεεηα πναβιαημπμζήεδηε 

οπμηεζιεκζηή αλζμθυβδζδ ηδξ δοζθμνίαξ πμο πνμηάθεζε ημ ενέεζζια ημο 

αένα απυ ημκ ίδζμ ημκ αζεεκή (ηθίιαηα VAS, 0-10cm).  

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ηδκ πεζναιαηζηή μιάδα ημ απεοαζζεδημπμζδηζηυ έηδμπμ ειπυδζζε ηδκ 

ειθάκζζδ ΟΓΤ ηαζ δζαηήνδζε ηα επίπεδα ηδξ ηθίιαηαξ Schiff ηάης απυ ηα 

ακζπκεφζζια επίπεδα ΟΓΤ(<2 Schiff, <1εη. VAS) ηαευθδ ηδκ δζάνηεζα ηδξ 

ιεθέηδξ. Σα επίπεδα ηδξ ηθίιαηαξ VAS ανέεδηακ κα είκαζ ζε ηάεε 

επακέθεβπμ πζμ παιδθά απυ αοηά πμο ηαηαβνάθηδηακ ζηδκ αθεηδνία. ηδκ 

μιάδα εθέβπμο ηα επίπεδα ηδκ ηθίιαηαξ Schiff ηαζ VAS ζδιείςζακ άκμδμ 

ζε υθεξ ηζξ ηαηαβναθέξ απυ ηδκ αθεηδνία. Οζ ζοβηνίζεζξ ιεηαλφ ηςκ 

μιάδςκ απμηάθορακ υηζ δ πεζναιαηζηή μιάδα πανμοζίαζε ζδιακηζηά 

παιδθυηενδ ΟΓΤ απυ ηδκ μιάδα εθέβπμο υζμκ αθμνά ηδκ ηθίιαηα VAS 

ηαζ Schiff ζε υθεξ ηζξ ηαηαβναθέξ ηδξ ΟΓΤ. 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

Ζ πνήζδ ηδξ απεοαζζεδημπμζδηζηήξ μδμκηυηνειαξ Colgate Sensitive Pro-

Relief  (8% ανβζκίκδ, ακεναηζηυ αζαέζηζμ ηαζ 1450ppm θεμνίμο) (Colgate-

Palmolive Co., New York, NY) ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ημπζηή επαββεθιαηζηή 

εθανιμβή ηδξ πάζηαξ ζηίθαςζδξ Colgate Sensitive Pro-Relief (Colgate-

Palmolive Co., New York, NY) (8% ανβζκίκδ, ακεναηζηυ αζαέζηζμ) ιπμνεί 

κα πνμθάαεζ ηδκ ειθάκζζδ ΟΓΤ ζε αζεεκείξ ιεηά απυ ιδ-πεζνμονβζηή 

πενζμδμκηζηή εεναπεία ηαζ κα δζαηδνήζεζ παιδθά ηα επίπεδα ΟΓΤ ιεηά 

απυ ηδκ εθανιμβή πεζνμονβζηχκ πενζμδμκηζηχκ ηεπκζηχκ. Ακηζεέηςξ δ 

πνήζδ ιζαξ απθήξ θεμνζμφπμο μδμκηυηνειαξ υπςξ δ Colgate Cavity 

Protection Caries (Colgate-Palmolive Co., New York, NY) (1450ppm 

θεμνίμο) ζε ζοκδοαζιυ ιε ιδ-θεμνζμφπμ πάζηα ζηίθαςζδξ Nupro-M 
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pumice-based (Dentsply International, York, PA), ανέεδηε υηζ μδδβεί ζε 

επζδείκςζδ ηδξ ΟΓΤ ηυζμ ιεηά απυ ιδ-πεζνμονβζηέξ υζμ ηαζ ιεηά απυ 

πεζνμονβζηέξ ηεπκζηέξ. Σα δεδμιέκα αοηήξ ηδξ ιεθέηδξ οπμβναιιίγμοκ ηδκ 

ηθζκζηή ζδιακηζηυηδηα ηδξ πνήζδξ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ProArgin ζηδκ 

πνυθδρδ ακάπηολδξ ηδξ ΟΓΤ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ πενζμδμκηζηήξ 

εεναπείαξ. 

 

SUMMARY 

 

TITLE 

Control of dentin hypersensitivity in patients undergoing periodontal treatment 

 

AIM 

The current study aimed to determine the efficacy of a desensitizing 

regimen compared to a control in preventing the occurrence and/or 

alleviating dentin hypersensitivity (DHS) symptoms in chronic periodontitis 

patients (CPP) that underwent non-surgical (NSPT) and surgical periodontal 

treatment (SPT).  

 

MATERIALS AND METHODS 

A single-center, double-blind, parallel-group, randomized clinical study on 

74 adult CPP assessed DHS before and during the course of non-surgical 

and surgical periodontal treatment. Subjects were randomized into a test 

group (n=38) (in-office: Colgate Sensitive Pro-Relief paste containing 8% 

arginine, calcium carbonate; at-home: Colgate Sensitive Pro-Relief 

toothpaste containing 8% arginine, calcium carbonate, 1450ppm fluoride), 

or a control group (n=36) (in-office: Nupro-M pumice-based fluoride-free 

prophylaxis paste; at-home: Colgate Cavity Protection Caries toothpaste 

containing 1450ppm fluoride) and were instructed to brush for one minute 
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twice daily with their assigned toothpaste during the home-use period. The 

examiner applied the assigned paste onto the root surfaces of selected-teeth 

on two occasions. Following non-surgical treatment, the assigned 

prophylaxis paste (test or control) was applied for 15sec using a rubber cup 

at low speed. Before suturing, the assigned prophylaxis paste was applied 

for 60sec using sterile cotton pellets (ROEKO, size #000, 

Coltène/Whaledent AG, Switzerland).The air-blast (Schiff Scale, 0-3) and 

the Visual Analog Scale (VAS, 0-10cm) assessed DHS to air stimulus at 

selected-teeth over six time-points.  

  

RESULTS 

In the test group, the desensitizing regimen prevented DHS development 

and retained air-blast scores under the detection threshold (<2 Schiff, <1cm 

VAS) throughout the study. VAS scores were lower at each follow-up visit 

from baseline. In the control group, air-blast and VAS scores exhibited 

significant increases at all time-points from baseline. The inter-group 

comparisons revealed that the test group had significantly lower sensitivity 

than the control group regarding air-blast and VAS scores at each 

assessment. 

 

CONCLUSION 

A regimen comprising an in-office desensitizing paste and an at-home 

desensitizing fluoride toothpaste prevented DHS development and 

maintained this beneficial effect over 17-weeks in CPP who underwent non-

surgical and surgical periodontal treatment. Current findings highlight the 

merits of the use of the ProArgin Technology in the prevention of DHS 

during the course of NSPT and SPT. 
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2. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

2.1 ΟΡΗΜΟ ΟΓΟΝΣΗΝΗΚΖ ΤΠΔΡΔΤΑΗΘΖΗΑ 

Ζ μδμκηζκζηή οπενεοαζζεδζία (ΟΓΤ) απμηεθεί ιία ηαηάζηαζδ δ μπμία 

παναηηδνίγεηαζ απυ έκα αναπφ ηαζ μλφ μδμκηζηυ πυκμ, μ μπμίμξ 

πνμηαθείηαζ υηακ ελςηενζηά ενεείζιαηα επζδνάζμοκ ζε μδμκηίκδ πμο έπεζ 

απμηαθοθεεί ζημ ζημιαηζηυ πενζαάθθμκ ηαζ δεκ ιπμνεί κα απμδμεεί ζε 

άθθδ μδμκηζηή αθάαδ ή πάεδζδ (Holland ηαζ ζοκ. 1997, Canadian Advisory 

Board 2003). Σα ελςηενζηά ενεείζιαηα ηα μπμία ιπμνμφκ κα 

πονμδμηήζμοκ ιία ακηίδναζδ ΟΓΤ ιπμνεί κα είκαζ εενιζηά, ςζιςηζηά, 

απηζηά, ελαηιζζηζηά ηαζ πδιζηά (Närhi ηαζ ζοκ. 1992, Addy 2002, 

Markowitz ηαζ ζοκ. 2008).  

 

2.2 ΔΠΗΠΟΛΑΜΟ ΟΓΤ 

O επζπμθαζιυξ ηδξ ΟΓΤ ζημκ βεκζηυ πθδεοζιυ ηοιαίκεηαζ απυ 4% έςξ 

57% (Graf ηαζ ζοκ. 1977, Flynn ηαζ ζοκ. 1985, Fischer 1992, Gillam ηαζ 

ζοκ. 1999, Rees ηαζ ζοκ. 2002), εκχ ζημοξ αζεεκείξ ιε πενζμδμκηίηζδα απυ 

60% έςξ 98% (Chabanski ηαζ ζοκ. 1996, Rees ηαζ ζοκ. 2002, Taani ηαζ 

ζοκ. 2002). ε ιεθέηδ πμο δδιμζζεφηδηε ημ 2013 απυ ηδκ Κθζκζηή 

Γζαβκςζηζηήξ ηαζ Αηηζκμθμβίαξ ηυιαημξ ηδξ Οδμκηζαηνζηήξ πμθήξ 

Αεδκχκ ζε αζεεκείξ πμο πνμζήθεακ βζα ανπζηή ελέηαζδ ζηδκ ζπμθή, 

ανέεδηε υηζ μ ζοκμθζηυξ επζπμθαζιυξ ηδξ ΟΓΤ ηοιαίκεηαζ απυ 21,3 έςξ 

38,6% ακάθμβα ιε ημ εθανιμγυιεκμ ενέεζζια (απηζηυ, αέναξ ακηίζημζπα) 

(Rahiotis ηαζ ζοκ. 2013). Ζ ΟΓΤ ειθακίγεηαζ ζοπκυηενα ζηα άημια ιεηαλφ 

20 ηαζ 40 εηχκ ιε ιέβζζηδ ειθάκζζδ ζημ ηέθμξ ηδξ ηνίηδξ δεηαεηίαξ, εκχ 

έπεζ ανεεεί υηζ απακηάηαζ ζοπκυηενα ζηζξ βοκαίηεξ θυβς ιεβαθφηενoο 

γήθμο ζημ αμφνηζζζια απυ ημοξ άκηνεξ (Flynn ηαζ ζοκ. 1985, Addy ηαζ 

ζοκ. 1987, Orchardson ηαζ ζοκ. 1987a, Fischer 1992, Bartold 2006).  
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2.3 ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΔΜΦΑΝΗΖ ΣΖ ΟΓΤ ΣΟΝ ΟΓΟΝΣΗΚΟ 

ΦΡΑΓΜΟ 

Οζ Graf ηαζ Galasse (1977), ανήηακ υηζ μζ πνχημζ πνμβυιθζμζ ειθακίγμοκ 

ηδκ ιεβαθφηενδ ΟΓΤ ζηα ελςηενζηά ενεείζιαηα ζε ζπέζδ ιε ηα οπυθμζπα 

δυκηζα ημο μδμκηζημφ θναβιμφ ηάηζ ζημ μπμίμ ένπεηαζ κα ζοιθςκήζεζ ηαζ δ 

ιεθέηδ ηςκ Orchardson ηαζ Collins (1987a). Δπζπθέμκ δ ηεθεοηαία αοηή 

ιεθέηδ ανήηε υηζ ζηδκ ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ ΟΓΤ, ημοξ πνμβμιθίμοξ 

αημθμοεμφκ μζ ημιείξ ηαζ μζ ηοκυδμκηεξ, αθθά ηαζ υηζ ημ 90% ηςκ 

πενζπηχζεςκ ΟΓΤ εκημπίγεηαζ ζηδκ αοπεκζηή πενζμπή ημο δμκηζμφ, είηε 

πανεζαηά είηε βθςζζζηά (Orchardson ηαζ Collins 1987a). φιθςκα ιε ιία 

άθθδ ενεοκδηζηή μιάδα απυ ημ πακεπζζηήιζμ ημο Lund, μζ ημιείξ ηαζ μζ 

πνμβυιθζμζ είκαζ ηα πζμ εοαίζεδηα δυκηζα ζημ ενέεζζια ημο αένα αθθά ηαζ 

ζηδκ ακίπκεοζδ ηδξ μδμκηζηήξ επζθάκεζαξ ιε αζπιδνυ ακζπκεοηήνα (Fischer 

1992). Σέθμξ μζ Gilliam ηαζ ζοκ. (2002) ανήηακ υηζ ιεηά απυ εθανιμβή 

ελςηενζημφ ενεείζιαημξ μζ πνμβυιθζμζ είκαζ ηα δυκηζα πμο ειθακίγμοκ 

ιεβαθφηενδ ΟΓΤ αημθμοεμφιεκμζ απυ ημοξ ημιείξ, βμιθίμοξ ηαζ 

ηοκυδμκηεξ. 

 

2.4 ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΘΔΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΔΜΦΑΝΗΖ ΟΓΤ 

Γζα κα ειθακζζηεί ΟΓΤ ζε έκα δυκηζ ιε γςκηακυ πμθθυ, ηυζμ δ μδμκηίκδ 

υζμ ηαζ ημ ζφζηδια ηςκ μδμκηζκμζςθδκανίςκ εα πνέπεζ κα είκαζ 

εηηεεεζιέκα ζηδκ ζημιαηζηή ημζθυηδηα. Ζ έηεεζδ ηδξ μδμκηίκδξ ζηδκ 

αοπεκζηή πενζμπή ιπμνεί κα είκαζ ημ απμηέθεζια ακαπηολζαηήξ ακςιαθίαξ 

ζηδκ μπμία δ αδαιακηίκδ δεκ ζοιπθδζζάγεζ ιε ηδκ μζηεΐκδ (Carranza ηαζ 

ζοκ. 2002). Δπίζδξ δ έηεεζδ ηδξ μδμκηίκδξ ιπμνεί κα μθείθεηαζ ζε απχθεζα 

ηδξ αδαιακηίκδξ ζε μπμζμδήπμηε ζδιείμ ηδξ ιφθδξ ημο δμκηζμφ. Ζ απχθεζα 

αοηή ιπμνεί κα απμηεθεί ημ ζοκμθζηυ απμηέθεζια απμηνζαήξ, ιδπακζηήξ 

απμηνζαήξ ηαζ δζάανςζδξ (Canadian Advisory Board 2003).  
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Ζ απμηνζαή (attrition), αθμνά ηδκ απχθεζα μδμκηζηήξ μοζίαξ ζε ζδιεία 

υπμο ηα δυκηζα ένπμκηαζ ζε άιεζδ επαθή ιε ημοξ ακηαβςκζζηέξ, υπςξ ζηζξ 

πενζπηχζεζξ ανοβιμφ (Smith 1989, Ekfeldt ηαζ ζοκ. 1990). Ζ ιδπακζηή 

απμηνζαή (abrasion), πενζβνάθεζ ηδκ απχθεζα μδμκηζηήξ μοζίαξ δ μπμία δεκ 

μθείθεηαζ ζε μδμκηζηέξ επαθέξ, αθθά ιπμνεί κα απμδμεεί ζε ιδ μνευ ηνυπμ 

αμονηζίζιαημξ ηαζ ηαηέξ έλεζξ (Dababneh ηαζ ζοκ. 1999, Pashley ηαζ ζοκ. 

2008). Ζ δζάανςζδ (erosion), παναηηδνίγεηαζ απυ απχθεζα μδμκηζηήξ 

μοζίαξ θυβς επίδναζδξ ελςβεκχκ ή εκδμβεκχκ μλέςκ. Απμηεθεί δζαδζηαζία 

δφμ ζηαδίςκ υπμο ζημ πνχημ ζηάδζμ έπμοιε απαζαεζηίςζδ ηδξ 

αδαιακηίκδξ ηαζ ζημ δεφηενμ αθαίνεζδ ηδξ απυ ιδπακζηά αίηζα, πνζκ αοηή 

πνμθάαεζ κα επακαζαεζηζςεεί ηαζ κα ζηθδνφκεζ. Σέθμξ δ μδμκηίκδ ιπμνεί 

κα εηηεεεί ζημ ζημιαηζηυ πενζαάθθμκ θυβς απχθεζαξ πενζμδμκηζηχκ ζζηχκ 

ιε άιεζμ επαηυθμοεμ ηδκ οθίγδζδ ηςκ μφθςκ.  

 

Απχθεζα μδμκηζηχκ ηαζ πενζμδμκηζηχκ ζζηχκ δφκαηαζ κα ειθακζζηεί ζε 

πενζπηχζεζξ οπεναμθζημφ γήθμο ηαηά ημ αμφνηζζζια, ζε ηναφια απυ ηαηέξ 

ηαζ παναθεζημονβζηέξ έλεζξ υπςξ μ ανοβιυξ, ζε φπανλδ θεπημφ μζηζημφ 

πεηάθμο ιε μπέξ ή ζε απμοζία μζηζημφ πανεζαημφ πεηάθμο, υηακ δ εέζδ 

ημο δμκηζμφ είκαζ έλς απυ ημ μδμκηζηυ ηυλμ, ζε μνεμδμκηζηέξ ιεηαηζκήζεζξ, 

ζε απμβφικςζδ νίγαξ ιε ηδκ πάνμδμ ηδξ δθζηίαξ, ζε θήρδ θανιάηςκ, 

δζαηνμθζημφξ πανάβμκηεξ ηαζ βαζηνεκηενζηέξ δζαηαναπέξ υπςξ δ αολδιέκδ 

μλφηδηα ζημιάπμο, ζε πενζμδμκηζηή κυζμ ηαεχξ ηαζ ζε πενζμδμκηζηή 

εεναπεία ηαζ ηονίςξ πεζνμονβζηή (Woofter 1969, Schluger ηαζ ζοκ. 1978, 

Carranza 1979, Chabanski, ηαζ ζοκ. 1997, Porto ηαζ ζοκ. 2009) 

 

Γζα ηδκ ειθάκζζδ ηδξ ΟΓΤ, πένα απυ ηδκ έηεεζδ ηδξ μδμκηίκδξ ζημ 

ζημιαηζηυ πενζαάθθμκ εα πνέπεζ αθεκυξ ηα ζηυιζα ημο ζοζηήιαημξ ηςκ 

μδμκηζκμζςθδκανίςκ κα είκαζ ακμζπηά ηαζ ζε επαθή ιε γςκηακυ πμθθυ ηαζ 

αθεηένμο κα είκαζ εηηεεεζιέκα ζηδκ ζημιαηζηή ημζθυηδηα. Καηά ηδκ 
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έηεεζδ ηδξ μδμκηίκδξ ζημ ζημιαηζηυ πενζαάθθμκ δ απμιάηνοκζδ ημο 

νοπανμφ επζπνίζιαημξ (smear layer) απυ ηα ζηυιζα ηςκ εηηεεεζιέκςκ 

μδμκηζκμζςθδκανίςκ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε ειθάκζζδ ΟΓΤ. Σμ νοπανυ 

επίπνζζια απμηεθεί εκαζαεζηζςιέκδ ιήηνα μδμκηζημφ ζζημφ πμο πανάβεηαζ 

ηάεε θμνά πμο δ μδμκηίκδ οθίζηαηαζ ημπή είηε ιε ιδπακζηά ιέζα είηε ιε 

ενβαθεία πεζνυξ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ ημ νοπανυ επίπνζζια θνάγεζ ηα 

μδμκηζκζηά ζςθδκάνζα ιεζχκμκηαξ έηζζ ηδκ ιεηαηίκδζδ ημο οβνμφ πμο 

οπάνπεζ ιέζα ζε αοηά, απμηνέπμκηαξ έηζζ ηδκ ειθάκζζδ ΟΓΤ. Ωζηυζμ δ 

αθαίνεζδ ημο νοπανμφ επζπνίζιαημξ απυ ηα μδμκηζκμζςθδκάνζα ιπμνεί κα 

ζοιαεί ηαπφηαηα ιε ηδκ ηαηακάθςζδ ακεναημφπςκ ηαζ υλζκςκ πμηχκ, 

υλζκςκ θαβδηχκ, ιε ηδκ παναβςβή μλέςκ απυ ηα ααηηήνζα ηδξ ιζηνμαζαηήξ 

πθάηαξ ηαεχξ ηαζ απυ ηδκ αδνμπμίδζδ ιε μλέα ηαηά ημοξ μδμκηζαηνζημφξ 

πεζνζζιμφξ. Σμ απμηέθεζια εα είκαζ δ δδιζμονβία δζαπεναηχκ ηαζ ακμζπηχκ 

ζςθδκανίςκ ηα μπμία ιεηαθένμοκ ηα ελςηενζηά ενεείζιαηα απυ ημ 

ζημιαηζηυ πενζαάθθμκ ζημκ πμθθυ (Figdor 1994).  

 

Πανυιμζα απμηεθέζιαηα ζηδκ αθαίνεζδ ημο νοπανμφ επζπνίζιαημξ, 

θαίκεηαζ κα έπμοκ ηαζ πμθθέξ μδμκηυηνειεξ ιε απμηνζπηζημφξ πανάβμκηεξ, 

(Absi ηαζ ζοκ. 1992, West 1995). οιπεναζιαηζηά δ φπανλδ υλζκμο 

ζημιαηζημφ πενζαάθθμκημξ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζηδ δζάθοζδ ημο νοπανμφ 

επζπνίζιαημξ, ζηδκ δζάκμζλδ ηςκ ζςθδκανίςκ ηαζ ζηδκ επενπυιεκδ 

ειθάκζζδ ΟΓΤ. (Dowell ηαζ Addy 1983, Addy 2002, Canadian Advisory 

Board 2003). 
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2.5 ΝΔΤΡΟΦΤΗΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ ΓΟΝΣΗΟΤ ΣΖΝ ΠΡΟΚΛΖΖ 

ΟΓΟΝΣΗΝΗΚΟΤ ΠΟΝΟΤ 

Ζ μδμκηίκδ είκαζ έκαξ ζζηυξ εοαίζεδημξ ζηα ελςηενζηά ενεείζιαηα θυβς 

ηδξ δμιήξ ηαζ ηδξ θοζζμθμβίαξ ημο. Ηζημθμβζηά πενζθαιαάκεζ 

ανπζηεηημκζηέξ δμιέξ, ηα μδμκηζκμζςθδκάνζα ηαζ ζοβηεηνζιέκα ιπμνεί κα 

ειθακίγεζ αηυια ηαζ 30000 μδμκηζκμζςθδκάνζα ακά ηεηναβςκζηυ πζθζμζηυ 

(Pashley 1986). Μέζα ζηα ζςθδκάνζα ανίζημκηαζ δφμ ηφπμζ κεονζηχκ ζκχκ, 

μζ ειιφεθεξ-Α ηαζ μζ αιφεθεξ-C πμο πνμένπμκηαζ απυ ημ ηνίδοιμ κεφνμ ηαζ 

πςνίγμκηαζ ζηζξ ίκεξ ηφπμο Α-α, Α-δ ηαζ C (Johnsen 1985, Hirvonen 1987, 

Nair ηαζ ζοκ. 1992, Matthews ηαζ ζοκ. 2000). Οζ κεονζηέξ ίκεξ ηφπμο-Α, 

είκαζ οπεφεοκεξ βζα ηδκ πνυηθδζδ ηδξ ΟΓΤ ηαζ ηδκ ακηίθδρδ πυκμο πμο 

πνμηαθείηαζ απυ ελςηενζηά ενεείζιαηα. Απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ είκαζ δ 

επίδναζδ ελςηενζηχκ ενεεζζιάηςκ ζηα εηηεεεζιέκα ζηδκ ζημιαηζηή 

ημζθυηδηα μδμκηζκζηά ζςθδκάνζα πανμοζία γςκηακμφ πμθθμφ. Οζ κεονζηέξ 

ίκεξ ηφπμο-C, είκαζ οπεφεοκεξ βζα ηδκ ακηίθδρδ ημο πυκμο πμο μθείθεηαζ ζε 

θθεβιμκή ηαζ ζε έκημκμ ιδπακζηυ ηαζ εενιζηυ ενεεζζιυ ημο δμκηζμφ. 

 

2.5.1 Νεπξηθέο ίλεο ηύπνπ - Α 

Σμ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηςκ ειιφεθςκ κεονζηχκ ζκχκ ημο πμθθμφ ακήηεζ 

ζηδκ ηαηδβμνία Α-δ (ηαπφηδηα ιεηαθμνάξ ενεείζιαημξ < 30m/sec) ηαζ έκα 

ιζηνυ ιυκμ πμζμζηυ ζηδκ ηαηδβμνία Α-α (ηαπφηδηα ιεηαθμνάξ 

ενεείζιαημξ ≥ 30m/sec) (Virtanen 1991, Nair ηαζ ζοκ. 1992). Οζ ίκεξ αοηέξ 

πμνδβμφκ πμθθμφξ ηθάδμοξ ηαζ ηαεχξ πμνεφμκηαζ ιοθζηά ιε θμνά απυ ημ 

αηνμννίγζμ πνμξ ηδκ ιφθδ ημο δμκηζμφ απμαάθθμοκ ημ έθοηνμ ιοεθίκδξ πμο 

ηζξ πενζαάθθεζ. Σενιαηίγμοκ είηε ηάης απυ ημοξ μδμκηζκμαθάζηεξ, είηε 

βφνς απυ αοημφξ, είηε ηαηά ιήημξ ηςκ απμθοάδςκ ημοξ ιέζα ζηα 

μδμκηζκμζςθδκάνζα ζπδιαηίγμκηαξ έηζζ ημ οπμ-μδμκηζκζηυ πθέβια ημο 

Rashkow (Trowbridge 1986, Nair 1993). Οζ ίκεξ αοηέξ εκενβμπμζμφκηαζ 

ιέζς οδνμδοκαιζημφ ιδπακζζιμφ θυβς ηδξ επίδναζδξ θοζζημ-ιδπακζηχκ 
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ενεεζζιάηςκ ζε απμηαθοιιέκδ μδμκηίκδ υπςξ δ ημπή ημο δμκηζμφ, δ 

εθανιμβή αένα, γεζηχκ ή ροπνχκ επζεειάηςκ, δ ακίπκεοζδ μδμκηίκδξ ιε 

αζπιδνυ ακζπκεοηήνα, ηαζ ηα ςζιςηζηά ενεείζιαηα. Αοηυ έπεζ ζακ 

απμηέθεζια ηδκ ιεηαηίκδζδ οβνμφ ιέζα ζηα μδμκηζκμζςθδκάνζα πμο 

μδδβεί ζημκ ενεεζζιυ ηςκ κεονζηχκ ζκχκ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ζηδκ ειθάκζζδ 

μδμκηζκζηήξ οπενεοαζζεδζίαξ. Ζ δζέβενζδ ηςκ κεονζηχκ ζκχκ πνμηαθεί 

άιεζμ, μλφ δζαλζθζζηζηυ πυκμ ημο μπμίμο δ πνμέθεοζδ ιπμνεί κα 

εκημπζζηεί ηαζ μ μπμίμξ δζανηεί υζμ δζανηεί ηαζ ημ ενέεζζια (Nahri ηαζ ζοκ. 

1982a,b,c, Ahlquist ηαζ ζοκ. 1984, Jyvasjarvi ηαζ ζοκ. 1988). 

 

2.5.2 Νεπξηθέο ίλεο ηύπνπ - C 

Δίκαζ αιφεθεξ κεονζηέξ ίκεξ ηαζ ιεηαθένμοκ ημ ενέεζζια ιε ηαπφηδηα 

 ≤ 2m/sec (Virtanen 1991). Απμηεθμφκ ημ 70% έςξ 80% ηςκ ζκχκ ημο 

πμθθμφ ηαζ εκημπίγμκηαζ ζημ ηεκηνζηυ ηιήια ημο πμθθμφ ζε ζηεκή ζπέζδ 

ιε ηα αββεία αοημφ (Jyvasjarvi 1986, Narhi ηαζ ζοκ. 1992). Ζ δζέβενζή ημοξ 

πνμηαθεί αιαθφ ηαζ ανβυ πυκμ, πμο δεκ ιπμνεί κα εκημπζζηεί. Γζεβείνμκηαζ 

απυ πδιζηά ενεείζιαηα, εκδμβεκείξ μοζίεξ ηδξ θθεβιμκήξ, έκημκα ιδπακζηά 

ενεείζιαηα ηαζ έκημκεξ εενιμηναζζαηέξ ιεηααμθέξ (Narhi ηαζ ζοκ. 

1982a,b,c,1992, Jyvasjarvi 1986, Jyvasjarvi ηαζ ζοκ. 1989). Σέθμξ μζ ίκεξ 

αοηέξ είκαζ εοαίζεδηεξ ζηδκ ζζηζηή ακμλία ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ ίκεξ ηφπμο-Α 

πμο είκαζ ακεεηηζηέξ ζηδκ απμοζία μλοβυκμο (Narhi 1985, Narhi ηαζ ζοκ. 

1992). 

 

2.6 ΘΔΩΡΗΔ ΠΡΟΚΛΖΖ ΟΓΤ 

2.6.1 Θεσξία λεύξσζεο ηεο νδνληίλεο  

φιθςκα ιε ηδκ εεςνία αοηή, μζ κεονζηέξ απμθήλεζξ ηςκ μδμκηζκμαθαζηχκ 

εζζένπμκηαζ ζηα μδμκηζκζηά ζςθδκάνζα ιέπνζ ηδκ αδαιακηζκμ-μζηεΐκζηή ή 

ηδκ μδμκηζκμ-μζηεσκζηή έκςζδ ηαζ εκενβμπμζμφκηαζ απεοεείαξ απυ 

ελςηενζηά ενεείζιαηα. Ζ εεςνία αοηή αιθζζαδηείηαζ έκημκα ηαεχξ 
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ανέεδηε υηζ ιεηά απυ εθανιμβή ημπζηχκ ακαζζεδηζηχκ δζαθοιάηςκ ζε 

πνμπαναζηεοαζιέκδ ηαζ εηηεεεζιέκδ μδμκηίκδ, δ αίζεδζδ πυκμο υπζ ιυκμ 

δεκ ελαθείθεηαζ αθθά ζοκεπίγεζ κα οθίζηαηαζ (Figdor 1994). Βνέεδηε 

επίζδξ υηζ βκςζηέξ αθβμβυκεξ μοζίεξ υπςξ δ αηεηοθμπμθίκδ ηαζ δ ζζηαιίκδ 

πνμηάθεζακ πυκμ υηακ εθανιυζηδηακ ζημκ πμθθυ, υιςξ δεκ πνμηάθεζακ 

πυκμ υηακ εθανιυζηδηακ ζε εηηεεεζιέκδ ζημ ζημιαηζηυ πενζαάθθμκ 

μδμκηίκδ (Brännstrom 1962, Anderson 1968). 

 

2.6.2 Θεσξία ησλ νδνληηλνβιαζηώλ 

φιθςκα ιε ηδκ εεςνία αοηή, μζ μδμκηζκμαθάζηεξ ιεηααζαάγμοκ ηα 

ελςηενζηά ενεείζιαηα ιέζς ηςκ απμθοάδςκ ημοξ απυ ηδκ πενζθενζηή 

μδμκηίκδ ζηζξ κεονζηέξ απμθήλεζξ ηδξ πενζθένεζαξ ημο πμθθμφ (Rapp ηαζ 

ζοκ.1968). Ωζηυζμ ζοκάρεζξ ιεηαλφ μδμκηζκμαθαζηζηχκ απμθοάδςκ ηαζ 

αλυκςκ δεκ έπμοκ ανεεεί ηάηζ πμο απμδοκαιχκεζ ηδκ ζζπφ αοηήξ ηδξ 

εεςνίαξ (Byers 1984, Holland 1986). 

 

2.6.3 Τδξνδπλακηθή ζεσξία  

Πνμηάεδηε απυ ημκ Gysi ημ 1900 ηαζ ηεηιδνζχεδηε απυ ημκ Brännstrom ημ 

1962. Ζ ΟΓΤ ειθακίγεηαζ υηακ ελςηενζηά ενεείζιαηα επζδνμφκ ζηδκ 

εηηεεεζιέκδ μδμκηίκδ ηαζ πνμηαθμφκ ιεηααμθή ηδξ νμήξ ημο οβνμφ ηςκ 

μδμκηζκμζςθδκανίςκ. Σα ελςηενζηά ενεείζιαηα υπςξ ηα ηνφα, 

ελαηιζζηζηά, απηζηά ηαζ ςζιςηζηά πνμηαθμφκ ηίκδζδ ημο οβνμφ ηςκ 

μδμκηζκμζςθδκανίςκ ιε θμνά απυ ημκ πμθθυ πνμξ ηδκ εηηεεεζιέκδ 

μδμκηίκδ. ακ απμηέθεζια έπμοιε ηαπφηενδ ηαζ ιεβαθφηενδ ακηίδναζδ ηςκ 

κεονζηχκ ζκχκ ημο πμθθμφ απυ υηζ ζηα εενιά ενεείζιαηα πμο πνμηαθμφκ 

ηίκδζδ ημο οβνμφ ηςκ μδμκηζκμζςθδκανίςκ ιε θμνά απυ ηα εηηεεεζιέκα 

μδμκηζκζηά ζςθδκάνζα πνμξ ημκ πμθθυ (Matthews ηαζ ζοκ. 1994). Ζ πνμξ 

ηα έλς ηίκδζδ ημο οβνμφ πνμηαθεί ιεηααμθέξ ηδξ πίεζδξ ηαηά ιήημξ ηδξ 

μδμκηίκδξ ηαζ εκενβμπμίδζδ ηςκ Α-α ηαζ Α-δ κεονζηχκ ζκχκ ημο πμθθμφ 
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ηαζ ηεθζηά ηδκ πνυηθδζδ πυκμο. Όηακ ημ οβνυ ηζκείηαζ ζηα 

μδμκηζκμζςθδκάνζα παναηδνείηαζ δθεηηνζηή απμθυνηζζδ βκςζηή ςξ 

“streaming potential”. Δίκαζ εεςνδηζηά πζεακυ υηζ δ απμθυνηζζδ αοηή 

θηάκεζ ζε επίπεδα ζηακά κα δζεβείνμοκ ηζξ κεονζηέξ ίκεξ ημο πμθθμφ ηαζ κα 

πνμηαθέζμοκ πυκμ (Anderson ηαζ ζοκ. 1962, 1967). Απυ ηδκ δθεηηνμκζηή 

ιζηνμζημπία ζάνςζδξ έπεζ ανεεεί υηζ ηα μδμκηζκζηά ζςθδκάνζα ζηα δυκηζα 

πμο ειθακίγμοκ ΟΓΤ είκαζ μπηχ θμνέξ πενζζζυηενα ηαζ δφμ θμνέξ 

ιεβαθφηενα ηαζ ακμζπηά ζε ζπέζδ ιε ηα δυκηζα πμο δεκ ειθακίγμοκ 

μδμκηζκζηή οπενεοαζζεδζία (Absi ηαζ ζοκ. 1987, 1989). φιθςκα ιε ημ 

Canadian Advisory Board on Dentine Sensitivity (2003), δ νμή ημο οβνμφ 

ηςκ μδμκηζκμζςθδκανίςκ ζηα δυκηζα ιε ΟΓΤ είκαζ 100 θμνέξ ιεβαθφηενδ 

απυ υηζ ζηα δυκηζα πςνίξ οπενεοαζζεδζία. 

 

2.7 ΓΗΑΓΝΩΖ ΟΓΤ  

Γζα ηδκ ζςζηή ακηζιεηχπζζδ ηδξ ΟΓΤ απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ είκαζ δ 

ζςζηή ηαζ έβηονδ δζάβκςζδ αοηήξ αθθά ηαζ δ δζάθμνμ-δζάβκςζδ ηδξ απυ 

μδμκηζηέξ ηαηαζηάζεζξ πμο πανμοζζάγμοκ πανυιμζα ζοιπηςιαημθμβία. 

Μία θεπημιενήξ ηθζκζηή αθθά ηαζ αηηζκμβναθζηή ελέηαζδ είκαζ απαναίηδηδ 

πνμτπυεεζδ βζα ηδκ δζαθμνζηή δζάβκςζδ ηδξ ΟΓΤ απυ παεμθμβζηέξ 

ηαηαζηάζεζξ ημο πμθθμφ. Καηά ηδκ ηθζκζηή ελέηαζδ εα δζαβκςζηεί δ 

φπανλδ ηενδδμκζηχκ αθααχκ, ηαηυηεπκςκ μνίςκ μδμκηζηχκ 

απμηαηαζηάζεςκ, μδμκηζηχκ ηαηαβιάηςκ, πζεακχκ ακαζηνέρζιςκ ή ιδ 

θθεβιμκςδχκ δζενβαζζχκ ημο πμθθμφ ηαεχξ ηαζ μλέςκ παναθεζημονβζηχκ 

έλεςκ. Σα δυκηζα ιε ΟΓΤ ιπμνμφκ κα αλζμθμβδεμφκ εθανιυγμκηαξ απηζηυ, 

εενιζηυ ή ηαζ ελαηιζζηζηυ ενέεζζια. Ζ εθανιμβή ηςκ παναπάκς 

ενεεζζιάηςκ εα μδδβήζεζ ζε έκα μλφ, δζαπεναζηζηυ πυκμ πμο δζανηεί υζμ 

ημ ενέεζζια ηαζ πμο ιπμνεί κα εκημπζζηεί. Έκα ηαθυ μδμκηζαηνζηυ ηαζ 

ζαηνζηυ ζζημνζηυ ηαεχξ ηαζ δ ηαηαβναθή δζαηνμθζηχκ ζοκδεεζχκ ημο 

αζεεκή ηνίκμκηαζ απαναίηδηα βζα ηδκ ζςζηή δζάβκςζδ ηδξ ΟΓΤ. 
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2.8 ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΟΓΤ 

2.8.1 ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΟΗ ΜΖΥΑΝΗΜΟΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΟΓΤ 

Ζ ιείςζδ ηδξ ΟΓΤ ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο ιπμνεί κα απμδμεεί ζε 

θοζζμθμβζηά αζμθμβζηά θαζκυιεκα υπςξ μ ζπδιαηζζιυξ ημο νοπανμφ 

επζπνίζιαημξ ημ μπμίμ πνμηφπηεζ ιεηά απυ ηζξ ιδπακζηέξ απμλέζεζξ ηδξ 

νζγζηήξ επζθάκεζαξ (Pashley 1990). Σμ νοπανυ επίπνζζια θνάγεζ εκ ιένεζ ηα 

μδμκηζκμζςθδκάνζα ιεζχκμκηαξ ηα επίπεδα ηδξ ΟΓΤ. Μζα άθθδ αζμθμβζηή 

δζαδζηαζία πμο ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζηδκ ιείςζδ ηδξ ΟΓΤ είκαζ δ 

πνμζηυθθδζδ ζζαθζηχκ πνςηεσκχκ ηαζ πνςηεσκχκ ημο πθάζιαημξ ζηδκ 

επζθάκεζα ηδξ μδμκηίκδξ (Pashley ηαζ ζοκ. 1982). Δπζπθέμκ δ εκαπυεεζδ 

επακμνεςηζηήξ μδμκηίκδξ θυβς ηδξ πμθθζηήξ ακηίδναζδξ ζηα επχδοκα 

ενεείζιαηα ιπμνεί κα ιεζχζεζ ηδκ δζαπεναηυηδηα ηδξ μδμκηίκδξ (Pashley 

1986). Σέθμξ μ ζπδιαηζζιυξ εκδμζςθδκανζαηχκ ηνοζηάθθςκ απυ ηα 

ιέηαθθα ημο ζάθζμο, ηα άθαηα ημο οβνμφ ηςκ μδμκηζκμζςθδκανίςκ αθθά 

ηαζ μζ ηνοβζαηέξ εκαπμεέζεζξ ζηδκ επζθάκεζα ηδξ μδμκηίκδξ ιπμνμφκ κα 

ιεζχζμοκ ηδκ ααηυηδηα ηςκ μδμκηζκμζςθδκανίςκ (Brännstrom ηαζ ζοκ. 

1979). 

 

2.8.2 ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΟΓΤ 

Γζάθμνεξ εεναπείεξ έπμοκ πνμηαεεί, πνμηεζιέκμο κα ακαημοθίζμοκ ημοξ 

αζεεκείξ απυ ηδκ ΟΓΤ (Δζηυκα 1). Οζ εεναπείεξ πνχηδξ βναιιήξ 

πενζθαιαάκμοκ πνμσυκηα ιε απεοαζζεδημπμζδηζημφξ πανάβμκηεξ πμο 

ιπμνμφκ κα εθανιμζημφκ είηε απμηθεζζηζηά απυ ημκ μδμκηίαηνμ είηε 

ηαεδιενζκά απυ ημκ ίδζμ ημκ αζεεκή. Ζ εεναπεία ζημ ζπίηζ πενζθαιαάκεζ 

ηδκ πνήζδ μδμκημηνειχκ ηαζ ζημιαηζηχκ δζαθοιάηςκ ηαζ απμηεθεί ηδκ 

εοημθυηενδ ηαζ ηδκ θζβυηενμ δαπακδνή εεναπεοηζηή πνμζέββζζδ, 

ζημπεφμκηαξ είηε ζηδκ απεοαζζεδημπμίδζδ ηςκ κεφνςκ ηαζ ηδκ αφλδζδ ημο 

μνίμο ημο πυκμο, είηε ηδκ απυθναλδ ηςκ μδμκηζκμζςθδκανίςκ πμο μδδβμφκ 

ζημκ πμθθυ. To ζδακζηυ απεοαζζεδημπμζδηζηυ πνμσυκ εα πνέπεζ κα ιδκ 
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είκαζ ημλζηυ βζα ημκ πμθθυ, δ εθανιμβή ημο εα πνέπεζ κα είκαζ ζπεηζηά 

ακχδοκδ βζα ημκ αζεεκή ηαζ πναηηζηά εφημθδ, κα δνα ζπεηζηά βνήβμνα ηαζ 

κα δζαηδνεί ημ εεναπεοηζηυ απμηέθεζια ιαηνμπνυκζα πςνίξ κα πνμηαθεί 

δοζπνςιίεξ ζηα δυκηζα (Grossman 1935). 

 

2.8.2.1 Απεπαηζζεηνπνίεζε λεύξσλ  

ηδκ ηαηδβμνία αοηή ακήημοκ ηα ζυκηα ηαθίμο. Αοηά εζζπςνμφκ δζαιέζμο 

ηςκ μδμκηζκμζςθδκανίςκ ζηζξ κεονζηέξ ίκεξ ηφπμο-Α, αολάκμκηαξ έηζζ ηδκ 

ελςηοηηάνζα ζοβηέκηνςζδ ζυκηςκ ηαθίμο. Με ημκ ηνυπμ αοηυ εηπμθχκμοκ 

ηζξ κεονζηέξ ίκεξ ηαζ ιπθμηάνμοκ έηζζ ηδκ κεονζηή θεζημονβία (Hodosh 

1974, Markowitz ηαζ ζοκ. 1991) ιεηααάθθμκηαξ ημ δοκαιζηυ ηδξ 

ιειανάκδξ ημο κεφνμο (Peacock ηαζ ζοκ. 1995). Σμ κζηνζηυ ηάθζμ, ημ 

πθςνζμφπμ ηάθζμ, ηαζ ημ ηζηνζηυ ηάθζμ έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδκ 

ακαημφθζζδ απυ ηδκ ΟΓΤ ηαζ υθα πανέπμοκ 2% ζυκηα ηαθίμο πμο είκαζ μ 

απεοαζζεδημπμζδηζηυξ πανάβμκηαξ. Σα ζυκηα ηαθίμο δεκ πνμζθένμοκ 

άιεζδ ακαημφθζζδ απυ ημκ πυκμ ηαζ πνεζάγμκηαζ ημοθάπζζημκ δφμ 

εαδμιάδεξ ηαεδιενζκήξ πνήζδξ βζα οπμθμβίζζιδ ιείςζδ ηδξ ΟΓΤ 

(Chesters ηαζ ζοκ. 1992, Ayad ηαζ ζοκ. 1994, Schiff ηαζ ζοκ. 1994, Hu ηαζ 

ζοκ. 2004, Wara-aswapati ηαζ ζοκ. 2005). Πανυθμ ημκ ανζειυ ηςκ ιεθεηχκ 

πμο οπμζηδνίγμοκ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο κζηνζημφ ηαθίμο ζηδκ 

ηαηαπμθέιδζδ ηδξ ΟΓΤ (Schiff ηαζ ζοκ. 2000a,b, Sowinski ηαζ ζοκ. 

2000a,b, 2001, Wara-aswapati ηαζ ζοκ. 2005), αοηή δεκ επζαεααζχεδηε ζε 

ιεηα-ακάθοζδ πμο πναβιαημπμζήεδηε απυ ημοξ Poulsen ηαζ ζοκ. (2006). 

Όζμκ αθμνά ημ ηζηνζηυ ηάθζμ δφμ ιεθέηεξ οπμζηδνίγμοκ ηδκ 

απμηεθεζιαηζηυηδηά ημο ζηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ ΟΓΤ (Hu ηαζ ζοκ. 2004, 

Yates ηαζ ζοκ. 2005). Γκςζηά ειπμνζηά ζηεοάζιαηα πμο πενζέπμοκ ζυκηα 

ηαθίμο βζα πνήζδ ζημ ζπίηζ είκαζ δ μδμκηυηνεια Sensodyne Total Care F ιε 

3,75% πθςνζμφπμ ηάθζμ, δ Colgate Sensitive Multi Protection ιε 5,5% 

ηζηνζηυ ηάθζμ ηαζ δ Emoform Sensitive πμο πενζέπεζ κζηνζηυ ηάθζμ 5%. 
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2.8.2.2 Απόθξαμε νδνληηληθώλ ζσιελαξίσλ  

ηδκ ηαηδβμνία αοηή οπάβμκηαζ υθμζ μζ πανάβμκηεξ πμο θνάγμοκ ηα 

εηηεεεζιέκα, ακμζπηά μδμκηζκζηά ζςθδκάνζα πανειπμδίγμκηαξ έηζζ ηα 

ελςηενζηά ενεείζιαηα κα επζθένμοκ ιεηαηίκδζδ ημο οβνμφ ηςκ 

μδμκηζκμζςθδκανίςκ ηαζ κα πνμηαθέζμοκ πυκμ. Γζα ημ ζημπυ αοηυ, ιεηαλφ 

πμθθχκ άθθςκ έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί δ βθμοηαναθδεΰδδ/ΗΕΜΑ, άθαηα 

ζηνμκηίμο, άθαηα ηαζζζηένμο, θευνζμ ζε ορδθή ζοβηέκηνςζδ, δ 

αζμδναζηζηή θςζθμπονζηζηή φαθμξ αζαεζηίμο – καηνίμο (ηεπκμθμβία 

NovaMin), ημ οδνμλείδζμ ημο αζαεζηίμο ηαζ δ ηεπκμθμβία Pro-Argin. 

 

To οδαηζηυ δζάθοια βθμοηαναθδεΰδδξ ηαζ οδνμλο-εεοθ-ιεεαηνοθζημφ 

(hydroxyethylmethacrylate - HEMA) (Gluma Desensitizer, Heraeus - 

Kulzer; Calm-It™, Dentsply - Caulk) ανέεδηε υηζ ιπμνεί κα πνμζθένεζ 

ακαημφθζζδ απυ ηδκ ΟΓΤ βζα πάκς απυ εκκέα ιήκεξ (Schüpback ηαζ ζοκ. 

1997, Kakaboura ηαζ ζοκ. 2005). Ζ απεοαζζεδημπμζδηζηή δνάζδ θαίκεηαζ 

κα μθείθεηαζ ζηδκ βθμοηαναθδεΰδδ δ μπμία απμθνάζζεζ ηα μδμκηζκζηά 

ζςθδκάνζα ιέζς ηδξ ηαείγδζδξ ηδξ αθαμοιίκδξ ημο οβνμφ ηςκ 

ζςθδκανίςκ ζε αοηά (Qin ηαζ ζοκ. 2006). Σα απμηεθέζιαηα ηςκ δζαθυνςκ 

ιεθεηχκ θαίκεηαζ κα είκαζ δζθμνμφιεκα υζμκ αθμνά ηδκ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ βθμοηαναθδεΰδδξ ζηδκ ακαημφθζζδ ηςκ 

ζοιπηςιάηςκ ηδξ ΟΓΤ. Μεηά απυ εθανιμβή ζηεοαζιάηςκ πμο πενζέπμοκ 

βθμοηαναθδεΰδδ μνζζιέκεξ ιεθέηεξ έδεζλακ ιείςζδ ηδξ ΟΓΤ (Felton ηαζ 

ζοκ. 1991, Dondidall' Orologio ηαζ ζοκ. 1993, Kakaboura ηαζ ζοκ. 2005, 

Ishihata ηαζ ζοκ. 2009, Ozen ηαζ ζοκ. 2009, Yu ηαζ ζοκ. 2010) εκς άθθεξ 

υπζ (Sobral ηαζ ζοκ. 2005, deAssis ηαζ ζοκ. 2006). 

 

Σα άθαηα ζηνμκηίμο δνμοκ ιέζς ηαείγδζδξ ιεηαθθζηχκ ζημζπείςκ πμο 

εκαπμηίεεκηαζ ζηα μδμκηζκμζςθδκάνζα ηαζ ζηδκ εηηεεεζιέκδ μδμκηίκδ 

(Cummins 2010). Καηά ηαζνμφξ έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί άθαηα πθςνζμφπμο 
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ζηνμκηίμο (10%), ηα μπμία υιςξ υηακ ανίζημκηακ ζηδ ίδζα θυνιμοθα ιε ημ 

θευνζμ δεκ ήηακ ζοιααηά ιε αοηυ. Γζα ημ θυβμ αοηυ πνδζζιμπμζήεδηε ημ 

μλζηυ ζηνυκηζμ πμο είκαζ ζοιααηυ ιε ημ θευνζμ (Cummins 2010). H 

απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ πνμσυκηςκ πμο πενζέπμοκ ζηνυκηζμ θαίκεηαζ υηζ 

αολάκεηαζ ιε ηδκ παναηεηαιέκδ πνήζδ (West 2007). Διπμνζηά δζαεέζζια 

ζηεοάζιαηα πμο πενζέπμοκ πθςνζμφπμ ζηνυκηζμ είκαζ δ μδμκηυπαζηα 

Sensodyne Original ηαζ δ Elecol, εκχ μλζηυ ζηνυκηζμ πενζέπεζ δ Sensodyne 

Rapid Relief.  

 

Σα ζυκηα ηαζζίηενμο, δνμοκ ιέζς ηαείγδζδξ αδζάθοηςκ ιεηαθθζηχκ 

ζημζπείςκ απμθνάζζμκηαξ έηζζ ηα μδμκηζκζηά ζςθδκάνζα (Cummins 2009). 

Ο θεμνζμφπμξ ηαζζίηενμξ θαίκεηαζ κα είκαζ απμηεθεζιαηζηυξ ιέζς ηδξ 

απυθναλδξ ηςκ ζημιίςκ ηςκ ζςθδκανίςκ (Miller ηαζ ζοκ. 1969, Furseth 

1970). Ζ απεοαζζεδημπμζδηζηή δνάζδ ημο δεκ είκαζ άιεζδ ηαζ ειθακίγεηαζ 

ιεηά απυ 4-8 εαδμιάδεξ ζοκεπυιεκδξ πνήζδξ. Ζ πνήζδ ημο δεκ είκαζ ηυζμ 

δζαδεδμιέκδ ζηα πνμσυκηα ηαηά ηδξ μδμκηζκζηήξ οπενεοαζζεδζίαξ θυβς ηδξ 

δοζάνεζηδξ βεφζδξ ηαζ ηδξ πνχζδξ ηςκ δμκηζχκ πμο πνμηαθεί (Cummins 

2010). ηεοάζιαηα πμο πενζέπμοκ θεμνζμφπμ ηαζζίηενμ ηαζ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ΟΓΤ είκαζ ημ Gel-Kam ηδξ 

Colgate πμο πενζέπεζ θεμνζμφπμ ηαζζίηενμ ζε ζοβηέκηνςζδ 0,4%, ημ 

Calmodent ηδξ Intermed ηαζ ημ Εmofluor Gel 0,4% ηδξ Εmoform. 

 

Σμ οδνμλείδζμ ημο αζαεζηίμο έπεζ ανεεεί υηζ είκαζ απμηεθεζιαηζηυ ζηδκ 

απυθναλδ ηςκ μδμκηζκζηχκ ζςθδκάνζςκ (Levin ηαζ ζοκ. 1973, Green ηαζ 

ζοκ. 1977, McFall 1986) ηαζ δνα απμθνάζζμκηαξ ηα μδμκηζκζηά ζςθδκάνζα 

ιέζς αφλδζδξ ηδξ εκαζαεζηίςζδξ ηδξ εηηεεεζιέκδξ μδμκηίκδξ. Ακ ηαζ είκαζ 

άιεζα απμηεθεζιαηζηυ ζηδκ ιείςζδ ηςκ επζπέδςκ ηδξ ΟΓΤ, απαζηεί 

πμθθέξ εθανιμβέξ βζα δζαηήνδζδ αοημφ ημο απμηεθέζιαηυξ ημο (Ling ηαζ 

ζοκ. 1996). 
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Σμ θευνζμ ηοηθμθμνεί ζε ζηεοάζιαηα ιε ορδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ υπςξ ημ 

αενκίηζ Duraphat (22600ppm θεμνίμο) ηαζ δ μδμκηυηνεια Duraphat 

(5000ppm θεμνίμο) ηδξ Colgate. To θεμνζμφπμ κάηνζμ ανέεδηε υηζ 

πνμζθένεζ ακαημφθζζδ απυ ηδκ ΟΓΤ, δ μπμία θαίκεηαζ κα μθείθεηαζ ζηδκ 

αφλδζδ ηδξ ακηίζηαζδξ ηδξ μδμκηίκδξ ζηδκ απαζαεζηίςζδ απυ ηα μλέα 

(Minkov ηαζ ζοκ. 1975, Gedalia ηαζ ζοκ. 1978, Kerns ηαζ ζοκ. 1991). Δίκαζ 

πζεακυκ ηα ζυκηα θεμνίμο πμο ηαεζγάκμοκ, κα ιπθμηάνμοκ ιδπακζηά ηα 

εηηεεεζιέκα ζςθδκάνζα ή ημ θευνζμ εκηυξ αοηχκ κα ιπθμηάνεζ ηδκ 

ιεηααίααζδ ηςκ ενεεζζιάηςκ (Tal ηαζ ζοκ. 1976). 

 

H αζμδναζηζηή θςζθμπονζηζηή φαθμξ αζαεζηίμο - καηνίμο CaNaO6PSi – 

ηεπκμθμβία NovaMin πνδζζιμπμζείηαζ ζε απεοαζζεδημπμζδηζηά πνμσυκηα 

υπςξ ηδ NUPRO Sensodyne Prophylaxis Paste πμο πνδζζιμπμζείηαζ απυ 

ημοξ μδμκηζάηνμοξ βζα ακαημφθζζδ ηδξ ΟΓΤ, ηδκ Sensodyne NUPRO 

Professional Toothpaste ηαζ ηζξ μδμκηυηνειεξ ηδξ ζεζνάξ Sensodyne Repair 

& Protect βζα πνήζδ ζημ ζπίηζ. Σα ιυνζα ηδξ NovaMin πνμζδέκμκηαζ ζηδκ 

μδμκηζηή επζθάκεζα ηαζ ζε επαθή ιε ημ ζάθζμ απεθεοεενχκμοκ ζυκηα 

αζαεζηίμο ηαζ θςζθυνμο. Έκα ζηνχια θςζθμνζημφ αζαεζηίμο 

ζπδιαηίγεηαζ ηαζ ηνοζηαθθμπμζείηαζ ζακ οδνμλοαπαηίηδξ πάκς ζηδκ 

μδμκηζηή επζθάκεζα. Ζ ζφβηθεζζδ ηςκ ζςθδκανίςκ πνμηφπηεζ ηυζμ απυ ημ 

ζηνχια ημο οδνμλοπαπαηίηδ υζμ ηαζ απυ ηα οπυθμζπα ιυνζα ηδξ NovaMin 

(Burwell ηαζ ζοκ. 2009). 
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2.9 ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΓΡΑΖ ΣΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ PRO-ARGIN 

Ο νυθμξ ημο ζάθζμο θαίκεηαζ κα είκαζ ζδιακηζηυξ ζηδκ ιείςζδ ηδξ ΟΓΤ 

ηυζμ βζαηί απμηεθεί υπδια ιεηαθμνάξ αζαεζηίμο ηαζ θςζθυνμο ζηα 

μδμκηζκζηά ζςθδκάνζα, μδδβχκηαξ έηζζ ζηδκ απυθναλή ημοξ, υζμ ηαζ βζαηί 

πνμάβεζ ζηδκ εηηεεεζιέκδ μδμκηίκδ ημκ ζπδιαηζζιυ εκυξ ζηνχιαημξ 

βθοημπνςηεσκχκ πμο πενζέπεζ αζαέζηζμ ηαζ θχζθμνμ ζοιαάθθμκηαξ έηζζ 

ζηδκ εκαθάηςζή ηδξ (Chatterjee ηαζ ζοκ. 1979, Kleinberg ηαζ ζοκ. 1994, 

Πακαβάημξ ηαζ ζοκ. 2010). Σμ ααζζηυ pH (6,5-7,5) εοκμεί ηζξ δφμ αοηέξ 

δζαδζηαζίεξ ηαζ επζπθέμκ πανάβμκηεξ ημο ζάθζμο υπςξ ηα δζηηακεναηζηά, 

ζζαθζηέξ πνςηεΐκεξ ηαζ ημ θςζθμνζηυ αζαέζηζμ εα ιπμνμφζακ κα 

εοκμήζμοκ ηδκ ζφβηθεζζδ ηςκ μδμκηζκζηχκ ζςθδκανίςκ (Πακαβάημξ ηαζ 

ζοκ. 2010).  

 

Πμθθέξ δεηαεηίεξ ένεοκαξ, μδήβδζακ ζηδκ ακάπηολδ εκυξ εηδυπμο βζα ηδκ 

εεναπεία ηδξ ΟΓΤ πμο ααζίγεηαζ ζηδκ ανβζκίκδ. Ζ ανβζκίκδ είκαζ έκα 

αιζκμλφ πμο ανίζηεηαζ θοζζμθμβζηά ζημ ζάθζμ, θμνηίγεηαζ εεηζηά ζε pH 

6,5-7,5 ηαζ πνμζδέκεηαζ ζηδκ ανκδηζηά θμνηζζιέκδ μδμκηζηή επζθάκεζα. Με 

ημκ ηνυπμ αοηυ αμδεάεζ ζηδκ πνμζέθηοζδ απυ ημ ζάθζμ εκυξ ζηνχιαημξ 

πθμφζζμο ζε αζαέζηζμ ημ μπμίμ δζεζζδφεζ ζηδκ μδμκηίκδ ηαζ απμθνάζζεζ ηα 

εηηεεεζιέκα μδμκηζκζηά ζςθδκάνζα. Σμ έηδμπμ αοηυ ηοηθμθυνδζε ζηζξ 

Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ Αιενζηήξ ιε ηδκ ειπμνζηή μκμιαζία “Proclude” βζα 

πνήζδ ζημ μδμκηζαηνείμ ηαζ ςξ “DenClude” ιε ηδκ ιμνθή μδμκηυηνειαξ 

βζα πνήζδ ζημ ζπίηζ ηαζ πενζείπε ανβζκίκδ, νοειζζηζηυ δζάθοια 

δζηηακεναηζημφ ηαεχξ ηαζ ακεναηζηυ αζαέζηζμ. Ήδδ απυ ηζξ πνχηεξ 

ιεθέηεξ ημο Κleinberg (2002), ανέεδηε υηζ δ εθανιμβή ημο εηδυπμο ζημ 

μδμκηζαηνείμ βζα ιία ιυκμ θμνά, ιπμνμφζε κα μδδβήζεζ ζε ακαημφθζζδ 

απυ ημκ πυκμ έςξ ηαζ 28 διένεξ ιεηά ηδκ εθανιμβή. Σμ 2007 δ εηαζνεία 

Colgate-Palmolive αβυναζε ηδκ ηεπκμθμβία αοηή ηαζ επακαηοηθμθυνδζε 

ημ πνμσυκ ημ 2009, ιε ηδκ ειπμνζηή μκμιαζία “Colgate
®

 Sensitive Pro-
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Relief™”. Σμ κέμ αοηυ πνμσυκ ηοηθμθμνεί πθέμκ είηε ιε ηδκ ιμνθή πάζηαξ 

ζηίθαςζδξ πμο πενζέπεζ 8% ανβζκίκδ, ακεναηζηυ αζαέζηζμ ζε αάζδ 

πονζηίμο είηε ιε ηδκ ιμνθή μδμκηυηνειαξ πμο πενζέπεζ 8% ανβζκίκδ, 

ακεναηζηυ αζαέζηζμ ηαζ 1450ppm θεoνίμο. 

 

2.10 ΚΛΗΝΗΚΖ ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

ΣΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ PRO-ARGIN ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ 

ΣΖ OΓΤ 

2.10.1 Απεπαηζζεηνπνηεηηθή πάζηα ζηίιβσζεο κε 8% αξγηλίλε θαη 

αλζξαθηθό αζβέζηην  

Ζ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ απεοαζζεδημπμζδηζηήξ πάζηαξ ζηίθαςζδξ ιε 

ζφζηαζδ 8% ανβζκίκδ ηαζ ακεναηζηυ αζαέζηζμ δζενεοκήεδηε ηυζμ ιεηά 

υζμ ηαζ πνζκ απυ δζαδζηαζίεξ ηαεανζζιμφ ηαζ απμηνφβςζδξ δμκηζχκ.  

 

 Δθαξκνγή πάζηαο ζηίιβσζεο κεηά από ηελ απνηξύγσζε 

ηδκ ιεθέηδ ηςκ Schiff ηαζ ζοκ. (2009a) έθααακ ιένμξ 68 πενζμδμκηζηά 

οβζείξ ζοιιεηέπμκηεξ πμο είπακ δζαβκςζηεί ιε ΟΓΤ ηαζ πνμζήθεακ βζα 

απμηνφβςζδ. Ζ ΟΓΤ αλζμθμβήεδηε ιε ενέεζζια αένα ηαζ απηζηυ ενέεζζια 

απυ ηδκ ζοζηεοή Υeaple Probe (Yeaple Research, Pittsford, NY, USA) πνζκ 

απυ ηδκ απμηνφβςζδ, ιεηά απυ αοηήκ, ιεηά απυ ηδκ εθανιμβή ηδξ πάζηαξ 

ζηίθαςζδξ ηαζ ιεηά απυ ηέζζενζξ ηαζ μπηχ εαδμιάδεξ. Αιέζςξ ιεηά ηδκ 

εθανιμβή ηδξ πάζηαξ ζηίθαςζδξ, ηαεχξ ηαζ ηέζζενζξ εαδμιάδεξ ανβυηενα, 

μζ αζεεκείξ πμο έθααακ ημ πεζναιαηζηυ έηδμπμ, ειθάκζζακ ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηή ιεβαθφηενδ ιείςζδ ηδξ ΟΓΤ ζε ζπέζδ ιε ηδκ μιάδα εθέβπμο.  

 

ηδκ ιεθέηδ ηςκ Hamlin ηαζ ζοκ. (2012) έθααακ ιένμξ 100 πενζμδμκηζηά 

οβζείξ ζοιιεηέπμκηεξ πμο είπακ δζαβκςζηεί ιε ΟΓΤ ηαζ πνμζήθεακ βζα 

απμηνφβςζδ. Μεηά ηδκ απμηνφβςζδ πναβιαημπμζήεδηε ζηίθαςζδ ιε ηδκ 

πεζναιαηζηή πάζηα ή ηδκ πάζηα εθέβπμο ζε ηάεε μιάδα ιεθέηδξ 
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ακηίζημζπα. Δπζπθέμκ γδηήεδηε απυ ημοξ αζεεκείξ κα αμονηζίγμοκ δφμ 

θμνέξ διενδζίςξ βζα 24 εαδμιάδεξ ιε ηδκ πεζναιαηζηή μδμκηυηνεια ή ηδκ 

μδμκηυηνεια εθέβπμο. Ζ ΟΓΤ ηαηαβνάθδηε αιέζςξ ιεηά ηδκ εθανιμβή 

ηδξ πάζηαξ ζηίθαςζδξ, ηαεχξ ηαζ ιεηά απυ μπηχ ηαζ 24 εαδμιάδεξ 

ηαεδιενζκμφ αμονηζίζιαημξ ηαζ ανέεδηε υηζ δ πεζναιαηζηή μιάδα 

ειθάκζζε ζδιακηζηή ιείςζδ ηδξ ΟΓΤ ηδκ μπμία δζαηήνδζε βζα 24 

εαδμιάδεξ.  

 

 Δθαξκνγή πάζηαο ζηίιβσζεο πξηλ από ηελ απνηξύγσζε 

ε δφμ πανυιμζεξ ιεθέηεξ, δζενεοκήεδηε δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ πάζηαξ 

ζηίθαςζδξ ιε ζφζηαζδ 8% ανβζκίκδ ηαζ ακεναηζηυ αζαέζηζμ ζηδκ ιείςζδ 

ηδξ ΟΓΤ υηακ αοηή εθανιυγεηαζ πνζκ ημκ μδμκηζαηνζηυ ηαεανζζιυ, ζε 

ζπέζδ ιε ιία πάζηα εθέβπμο πμο πενζείπε εθαθνυπεηνα (Ζamlin ηαζ ζοκ. 

2009, Tsai ηαζ ζοκ. 2012). Ζ αλζμθυβδζδ ηδξ ΟΓΤ πναβιαημπμζήεδηε ζε 

45 (Ζamlin ηαζ ζοκ. 2009) ηαζ 66 (Tsai ηαζ ζοκ. 2012) πενζμδμκηζηά οβζείξ 

ζοιιεηέπμκηεξ, ηυζμ ζηδκ ανπή ηδξ ηάεε ιεθέηδξ υζμ ηαζ ιεηά ηδκ 

μθμηθήνςζδ ηδξ απμηνφβςζδξ. Οζ αζεεκείξ πμο έθααακ ηδκ πεζναιαηζηή 

εεναπεία ειθάκζζακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή αεθηίςζδ ηδξ ΟΓΤ ηαζ ζηζξ δφμ 

ιεθέηεξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ μιάδα εθέβπμο.  

 

Απυ ηζξ παναπάκς ιεθέηεξ είκαζ θακενυ υηζ ιία πάζηα ηαεανζζιμφ ιε 

απεοαζζεδημπμζδηζηή δνάζδ εα ιπμνμφζε κα είκαζ απμηεθεζιαηζηυηενδ 

ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ΟΓΤ πμο ζπεηίγεηαζ ιε μδμκηζαηνζημφξ πεζνζζιμφξ. 

Ζ ακαημφθζζδ απυ ηδκ ΟΓΤ πμο επζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ εθανιμβή ηδξ 

πάζηαξ ζηίθαςζδξ ιε 8% ανβζκίκδ ηαζ ακεναηζηυ αζαέζηζμ, ιπμνεί κα 

δζαηδνδεεί ιε αμφνηζζζια δφμ θμνέξ ηδκ διένα ιε ηδκ ακηίζημζπδ 

μδμκηυηνεια, μθμηθδνχκμκηαξ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ ηδκ εεναπεοηζηή 

πνμζέββζζδ ιε αάζδ ηδκ ανβζκίκδ. 
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2.10.2 Απεπαηζζεηνπνηεηηθή νδνληόθξεκα κε 8% αξγηλίλε, αλζξαθηθό 

αζβέζηην θαη 1450ppm θζνξίνπ  

 

 Μελέηες διάρκειας οτηώ εβδομάδων  

Ζ Colgate-Palmolive ζοκέπζζε κα αεθηζχκεζ ηδκ ζφζηαζδ ημο εηδυπμο ιε 

ζφζηαζδ 8% ανβζκίκδ ηαζ ακεναηζηυ αζαέζηζμ ηαζ ακέπηολε ιία κέα 

θυνιμοθα, αοηή ηδ θμνά ιε ηδκ ιμνθή ιίαξ μδμκηυηνειαξ ηαεδιενζκήξ 

πνήζδξ δ μπμία πενζείπε επζπθέμκ ηαζ 1450ppm θεμνίμο. Αημθμφεδζακ δφμ 

κέεξ ηθζκζηέξ ιεθέηεξ, ζηζξ μπμίεξ πναβιαημπμζήεδηε ζφβηνζζδ ηδξ 

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηδξ κέαξ αοηήξ μδμκηυηνειαξ ιε ιία άθθδ 

απεοαζζεδημπμζδηζηή μδμκηυηνεια ημο ειπμνίμο πμο πενζείπε 2% ζυκηα 

ηαθίμο ςξ 3,75% πθςνζμφπμ ηάθζμ ηαζ 1450ppm θεμνίμο ςξ θεμνζμφπμ 

κάηνζμ (Sensodyne Total Care F toothpaste, Glaxo Smith Kline, Middlesex, 

UK). Καζ ζηζξ δφμ ένεοκεξ ανέεδηε υηζ δ πεζναιαηζηή μδμκηυηνεια, 

επέθενε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή ιεβαθφηενδ αεθηίςζδ ηδξ ΟΓΤ ζε ζπέζδ ιε 

ηδκ μδμκηυηνεια εθέβπμο ιεηά απυ δφμ, ηέζζενζξ ηαζ μπηχ εαδμιάδεξ 

ηαεδιενζκήξ πνήζδξ ιε εθανιμβή δφμ θμνέξ διενδζίςξ (Αyad ηαζ ζοκ. 

2009a, Docimo ηαζ ζοκ.2009a).  

 

ε ιία άθθδ ιεθέηδ, πναβιαημπμζήεδηε ζφβηνζζδ ηδξ μδμκηυηνειαξ 

ανβζκίκδξ ηαζ ιίαξ απεοαζζεδημπμζδηζηήξ μδμκηυηνειαξ εθέβπμο ιε 

ζφζηαζδ 5% κζηνζηυ ηάθζμ ηαζ 1450ppm θεμνίμο ςξ θεμνζμφπμ κάηνζμ 

(Sensodyne Total Care Gentle Whitening, GlaxoSmithKline, Weybridge, 

UK) (Docimo ηαζ ζοκ. 2009b). ε ζοιθςκία ιε ηζξ πνμδβμφιεκεξ ενβαζίεξ 

δ πεζναιαηζηή μδμκηυηνεια μδήβδζε ζε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή ιεβαθφηενδ 

αεθηίςζδ ηδξ ΟΓΤ ζε ζπέζδ ιε ηδκ μδμκηυηνεια εθέβπμο ιεηά απυ δφμ, 

ηέζζενζξ ηαζ μπηχ εαδμιάδεξ πνήζδξ. 
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Έπεζηα ελεηάζηδηακ ηνεζξ μδμκηυηνειεξ ηαζ ζοβηνίεδηε δ 

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ημοξ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ΟΓΤ (Que ηαζ ζοκ. 

2010). οβηεηνζιέκα πναβιαημπμζήεδηε ζφβηνζζδ ιίαξ μδμκηυηνειαξ ιε 

8% ανβζκίκδ ηαζ ακεναηζηυ αζαέζηζμ, ιίαξ κέαξ θυνιμοθαξ Pro-Argin πμο 

πενζείπε 8% ανβζκίκδ ηαζ έκα ορδθήξ ηαεανυηδηαξ ζφζηδια ακεναηζημφ 

αζαεζηίμο ηαζ ιίαξ μδμκηυηνειαξ εθέβπμο πμο πενζείπε ακεναηζηυ 

αζαέζηζμ ηαζ 1450ppm θεμνίμο. Βνέεδηε υηζ ηαζ μζ δφμ μδμκηυηνειεξ πμο 

πενζείπακ ανβζκίκδ πανείπακ ζδιακηζηά ιεβαθφηενδ ιείςζδ ηδξ ΟΓΤ ζε 

ζπέζδ ιε ηδκ μδμκηυηνεια εθέβπμο, ιεηά απυ δφμ, ηέζζενζξ ηαζ μπηχ 

εαδμιάδεξ πνήζδξ, πςνίξ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ημοξ. 

 

Πζμ πνυζθαηα επζαεααζχεδηε δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ μδμκηυηνειαξ 

πμο πενζέπεζ 8% ανβζκίκδ, ακεναηζηυ αζαέζηζμ ηαζ θευνζμ (1000-1450ppm) 

ζε ιεθέηεξ δζάνηεζαξ μπηχ εαδμιάδςκ ιεηά απυ ηαεδιενζκή πνήζδ, ζε 

ζπέζδ ιε μδμκηυηνειεξ πμο πενζέπμοκ 8% μλζηυ ζηνυκηζμ ηαζ 1040ppm 

θεμνίμο (Docimo ηαζ ζοκ. 2011) ή ιυκμ θευνζμ (Kakar ηαζ ζοκ. 2012a), ή 

ιυκμ ζυκηα ηαθίμο (Kakar ηαζ ζοκ. 2012b). 

 

 Μελέηες διάρκειας 3-7 ημερών 

Ζ πνχηδ αναποπνυεεζιδ ιεθέηδ ήηακ δζπθά ηοθθή, ηοπαζμπμζδιέκδ ηαζ 

πανάθθδθδ ιε δείβια 120 αηυιςκ (Ayad ηαζ ζοκ. 2009b). ηδκ πνχηδ 

θάζδ ηδξ ιεθέηδξ μζ ζοιιεηέπμκηεξ εθάνιμζακ βζα ιία ιυκμ θμνά ιε ημ 

αηνμδάπηοθυ ημοξ ηδκ μδμκηυηνεια ανβζκίκδξ βζα έκα θεπηυ, ζε δφμ δυκηζα 

πμο ειθάκζζακ ΟΓΤ ηαηά ηδκ ανπζηή ελέηαζδ. Καηά ηδ δεφηενδ θάζδ ηδξ 

ιεθέηδξ, γδηήεδηε απυ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ κα αμονηζίζμοκ ηα δυκηζα ημοξ 

δφμ θμνέξ διενδζίςξ ιε ηδκ μδμκηυηνεια ανβζκίκδξ βζα δζάζηδια ηνζχκ 

διενχκ. Οζ ηαηαβναθέξ ηδξ ΟΓΤ ζημ απηζηυ ενέεζζια ηαζ ημ ενέεζζια ημο 

αένα πναβιαημπμζήεδηακ ηαηά ηδκ ανπζηή ελέηαζδ, αιέζςξ ιεηά ηδκ 

ημπζηή εθανιμβή ηδξ μδμκηυηνειαξ ηαεχξ ηαζ ιεηά απυ ηνεζξ διένεξ. Ζ 



43 
 

ζφβηνζζδ έβζκε ιε δφμ μδμκηυηνειεξ εη ηςκ μπμίςκ δ ιία ήηακ 

απεοαζζεδημπμζδηζηή ηαζ πενζείπε 5% κζηνζηυ ηάθζμ ηαζ 1450ppm θεμνίμο 

ςξ NaF (Colgate - Palmolive Company, New York, USA) ηαζ δ άθθδ ήηακ 

απθή θεμνζμφπμξ ιε 1450ppm θεμνίμο (Colgate Palmolive Company, NY, 

USA). ε ζφβηνζζδ ιε ηδκ απεοαζζεδημπμζδηζηή μδμκηυηνεια κζηνζημφ 

ηαθίμο ηαζ ηδκ απθή θεμνζμφπμ μδμκηυηνεια, δ μδμκηυηνεια ανβζκίκδξ 

μδήβδζε ζε εεαιαηζηή ιείςζδ ηδξ ΟΓΤ ηυζμ ιεηά απυ ηδκ εθανιμβή ιε ημ 

αηνμδάπηοθμ υζμ ηαζ ιεηά απυ ηνείξ διένεξ πνήζδξ.  

 

Σμκ ίδζμ αηνζαχξ ζπεδζαζιυ αημθμφεδζε ηαζ δ ιεθέηδ ηςκ Nathoo ηαζ ζοκ. 

(2009) δ μπμία επζαεααίςζε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ιεθέηδξ ηςκ Ayad ηαζ 

ζοκ. (2009b). ηδκ ιεθέηδ ηςκ Schiff ηαζ ζοκ. (2009a) δζενεοκήεδηε δ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ απεοεείαξ εθανιμβήξ μδμκηυηνειαξ ανβζκίκδξ 

είηε ιε ημ αηνμδάπηοθμ είηε ιε ημθφπζμ αάιααημξ. Καζ μζ δφμ ηνυπμζ 

επέθενακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή αεθηίςζδ ηδξ ΟΓΤ ζε ζπέζδ ιε ηζξ 

ανπζηέξ ηαηαβναθέξ. Μεηά απυ ιία εαδμιάδα αμονηζίζιαημξ, ανέεδηε υηζ 

ηαζ μζ δφμ ηνυπμζ εθανιμβήξ ηδξ μδμκηυηνειαξ μδήβδζακ ζε ζδιακηζηή 

αεθηίςζδ ηδξ ΟΓΤ ζε ζπέζδ ιε ηζξ ανπζηέξ ηζιέξ.  

 

Μία αηυια ιεθέηδ επζαεααίςζε υηζ ηυζμ δ μδμκηυηνεια ιε 8% ανβζκίκδ 

ηαζ ακεναηζηυ αζαέζηζμ υζμ ηαζ δ ορδθήξ ηαεανυηδηαξ ζε ακεναηζηυ 

αζαέζηζμ μδμκηυηνεια ιε 8% ανβζκίκδ μδήβδζακ ζε ζδιακηζηή αεθηίςζδ 

ηδξ ΟΓΤ υηακ ζοβηνίεδηακ ιε ιία απθή θεμνζμφπμ μδμκηυηνεια ηυζμ 

ιεηά απυ ιία ημπζηή εθανιμβή ιε ημ αηνμδάπηοθμ υζμ ηαζ ιεηά απυ ηνεζξ 

διένεξ αμονηζίζιαημξ ιε ηδκ ακηίζημζπδ μδμκηυηνεια (Fu ηαζ ζοκ. 2010).  

 

Πζμ πνυζθαηα ζηδκ ιεθέηδ ηςκ Li ηαζ ζοκ. (2011) πναβιαημπμζήεδηε 

ζφβηνζζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηνζχκ μδμκηυηνειςκ ζηδκ ιείςζδ ηδξ 

ΟΓΤ αιέζςξ ιεηά απυ ηδκ ημπζηή εθανιμβή ημοξ ηαζ ιεηά απυ ιζα 
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εαδμιάδα ηαεδιενζκμφ αμονηζίζιαημξ. Ζ πεζναιαηζηή μδμκηυηνεια πμο 

πενζείπε 8% μλζηυ ζηνυκηζμ ηαζ 1040ppm θεμνίμο δεκ πανείπε ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηή ακαημφθζζδ απυ ηδκ ΟΓΤ ζε ζπέζδ ιε ηδκ μδμκηυηνεια 

ανκδηζηυ ιάνηονα πμο πενζείπε 1100ppm θεμνίμο. Ζ μδμκηυηνεια εεηζηυξ 

ιάνηοναξ πμο πενζείπε 8% ανβζκίκδ, 1450ppm θεμνίμο ηαζ ακεναηζηυ 

αζαέζηζμ ανέεδηε πμθφ πζμ απμηεθεζιαηζηή ζηδ ιείςζδ ηδξ ΟΓΤ ζε ζπέζδ 

ιε ηζξ δφμ άθθεξ μδμκηυηνειεξ. 

 

οιπεναζιαηζηά, μζ παναπάκς ηθζκζηέξ ιεθέηεξ επζαεααζχκμοκ ηδκ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ μδμκηυηνειαξ πμο πενζέπεζ 8% ανβζκίκδ ηαζ 

ακεναηζηυ αζαέζηζμ υζμκ αθμνά ηδκ ηαπεία ακαημφθζζδ απυ ηδκ ΟΓΤ 

ιεηά απυ ιία ιυκμ ημπζηή εθανιμβή ζε ζπέζδ ιε ιία απεοαζζεδημπμζδηζηή 

μδμκηυηνεια εθέβπμο πμο πενζέπεζ ηάθζμ ή ιία απθή θεμνζμφπμ 

μδμκηυηνεια. Δπζπθέμκ, δ μδμκηυηνεια πμο ειπενζέπεζ 8% ανβζκίκδ ηαζ 

ακεναηζηυ αζαέζηζμ πνμζθένεζ ιεβαθφηενδ ακαημφθζζδ απυ ηδκ ΟΓΤ βζα 

2-8 εαδμιάδεξ ιε ηαεδιενζκυ αμφνηζζζια δφμ θμνέξ διενδζίςξ, ζε ζπέζδ 

ιε ιία απεοαζζεδημπμζδηζηή μδμκηυηνεια πμο πενζέπεζ ηάθζμ. 

 

2.11 ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΖ ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ ΣΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ PROARGIN 

H απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ ηεπκμθμβίαξ Pro-Argin ζηδκ ζφβηθεζζδ ηςκ 

μδμκηζκζηχκ ζςθδκανίςκ δζενεοκήεδηε ιε ηδκ αμήεεζα απεζημκζζηζηχκ 

ιεευδςκ (Petrou ηαζ ζοκ. 2009, Lavender ηαζ ζοκ. 2010). οβηεηνζιέκα ιε 

ηδκ πνήζδ ημο ζοκεζηζαημφ ιζηνμζημπίμο ζάνςζδξ ιε θέζγεν (CLSM) 

ανέεδηε υηζ δ απεοαζζεδημπμζδηζηή πάζηα ζηίθαςζδξ ιε ανβζκίκδ ηαζ 

ακεναηζηυ αζαέζηζμ θνάζεζ απμηεθεζιαηζηά ηα μδμκηζκζηά ζςθδκάνζα ηαζ 

δ απυθναλδ πμο επζηοβπάκεηαζ είκαζ ακεεηηζηή ζε μλζηή πνμζαμθή ηαεχξ 

ηαζ ζε ακαροηηζηά ηφπμο cola (Petrou ηαζ ζοκ. 2009, Lavender ηαζ ζοκ. 

2010). Δπίζδξ ανέεδηε υηζ μ ζοκδοαζιυξ ανβζκίκδξ ιε ημ ακεναηζηυ 
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αζαέζηζμ είκαζ μ ιυκμξ απμηεθεζιαηζηυξ ζηδκ απυθναλδ ηςκ μδμκηζκζηχκ 

ζςθδκανίςκ. Ζ απυθναλδ ηςκ μδμκηζκζηχκ ζςθδκανίςκ επζαεααζχεδηε 

ηαζ απυ ημ δθεηηνμκζηυ ιζηνμζηυπζμ ζάνςζδξ (SEM) (Petrou ηαζ ζοκ. 

2009, Lavender ηαζ ζοκ. 2010). H ιζηνμζημπία αημιζηήξ δφκαιδξ (AFM), 

έδεζλε υηζ ζηα δείβιαηα ζηα μπμία είπε εθανιμζηεί δ απεοαζζεδημπμζδηζηή 

πάζηα ζηίθαςζδξ αθεκυξ δ εθζημεζδήξ δμιή ηδξ μδμκηίκδξ ιεηαλφ ηςκ 

μδμκηζκζηχκ ζςθδκανίςκ δεκ ήηακ ειθακήξ ηαζ αθεηένμο ηα μδμκηζκζηά 

ζςθδκάνζα ήηακ ζθναβζζιέκα (Petrou ηαζ ζοκ. 2009).  

 

Δπζπθέμκ εθανιυζηδηακ ηεπκζηέξ πνμηεζιέκμο κα πναβιαημπμζδεμφκ 

πδιζηέξ ακαθφζεζξ ημο οθζημφ πμο θνάγεζ ηα μδμκηζκζηά ζςθδκάνζα (Petrou 

ηαζ ζοκ. 2009). Με ηδκ θαζιαημζημπία εκενβεζαηήξ ζηέδαζδξ αηηίκςκ-Υ 

(EDXS) ανέεδηε υηζ ημ αζαέζηζμ ηαζ μ θχζθμνμξ απμηεθμφκ ηα ηφνζα 

ζοζηαηζηά ημο οθζημφ απυθναλδξ. Σα απμηεθέζιαηα αοηά επζαεααζχεδηακ 

ηαζ απυ ηδκ θαζιαημβναθία δθεηηνμκίςκ βζα πδιζηή ακάθοζδ (ESCA). Με 

πεζνάιαηα οδναοθζηήξ αβςβζιυηδηαξ ανέεδηε υηζ ιεηά απυ ιζα εθανιμβή 

ηδξ πάζηαξ ζηίθαςζδξ δ ηίκδζδ ημο οβνμφ ηςκ μδμκηζκμζςθδκανίςκ 

ιεζχεδηε ηαηά 63%. Σέθμξ ανέεδηε υηζ δ απυθναλδ ήηακ ακεεηηζηή ζηδκ 

μλζηή πνμζαμθή ιεηά απυ εθανιμβή ηζηνζημφ μλέμξ. 

 

2.12 ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΥΡΟΝΗΑ ΠΔΡΗΟΓΟΝΣΗΣΗΓΑ 

H πενζμδμκηζηή εεναπεία ζημπεφεζ ζηδκ δζαηήνδζδ ημο μδμκηζημφ θναβιμφ 

ζε ηαηάζηαζδ οβείαξ, θεζημονβίαξ ηαζ αζζεδηζηήξ βζα ημ ιεβαθφηενμ δοκαηυ 

πνμκζηυ δζάζηδια. Ζ εεναπεία ηςκ κυζςκ ημο πενζμδμκηίμο απμηεθείηαζ 

απυ ηζξ ηνείξ αηυθμοεεξ θάζεζξ:  

 

 Φάζδ ανπζηήξ ή αζηζμθμβζηήξ εεναπείαξ.  

 Φάζδ πεζνμονβζηήξ εεναπείαξ ή απμηαηάζηαζδξ ηςκ πενζμδμκηζηχκ 

αθααχκ. 
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 Φάζδ δζαηήνδζδξ ημο απμηεθέζιαημξ ή οπμζηδνζηηζηή πενζμδμκηζηή 

εεναπεία. 

 

2.12.1 Φάζε αξρηθήο ή αηηηνινγηθήο ζεξαπείαο 

Οκμιάγεηαζ ηαζ θάζδ εθέβπμο ηδξ θθεβιμκήξ, ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία ή 

ζοκηδνδηζηή εεναπεία. Απμηεθεί ημ πζμ ζδιακηζηυ ιένμξ ηδξ πενζμδμκηζηήξ 

εεναπείαξ δζυηζ ιέζα απυ αοηήκ πναβιαημπμζείηαζ μ έθεβπμξ ηδξ θθεβιμκήξ 

ημο πενζμδμκηίμο. ημπεφεζ ζηδκ αλζμθυβδζδ ηαζ ηνμπμπμίδζδ ηςκ 

ζοζηδιαηζηχκ παναβυκηςκ ηζκδφκμο ημο αζεεκή (ζοζηδιαηζηέξ κυζμζ, 

ηάπκζζια, πνήζδ μοζζχκ ηαζ θανιάηςκ), ζημκ έθεβπμ ηδξ ιζηνμαζαηήξ 

πθάηαξ απυ ημκ αζεεκή, ζηδκ απμιάηνοκζδ ηδξ ιζηνμαζαηήξ πθάηαξ ηαζ 

ηδξ ηνοβίαξ απυ ηζξ μδμκηζηέξ επζθάκεζεξ ηαζ ζημκ έθεβπμ ή ηδκ ιείςζδ 

ημπζηχκ πνμδζαεεζζηχκ παναβυκηςκ. 

 

Δπζηοβπάκεηαζ ιε ηζξ αηυθμοεεξ εεναπεοηζηέξ ιεευδμοξ: 

 Απμηνφβςζδ (Scaling): Απμηεθεί ηδκ απμιάηνοκζδ ιε ιδπακζηά ιέζα 

ηςκ αζμτιέκςκ, ηδξ ηνοβίαξ ηαζ ηςκ ελςβεκχκ πνςζηζηχκ απυ ηζξ 

μδμκηζηέξ επζθάκεζεξ, (AAP 1995a,b, Drisko ηαζ ζοκ. 1996). 

 

 Ρζγζηή απυλεζδ - θείακζδ (Root Planing): ημπυξ ηδξ είκαζ δ 

απμηαηάζηαζδ ηδξ οβείαξ ηςκ πενζμδμκηζηχκ ζζηχκ ιέζς ηδξ πθήνμοξ 

απμιάηνοκζδξ απυ ηδκ επζθάκεζα ηδξ νίγαξ ηςκ ιαθαηχκ ηαζ ζηθδνχκ 

εκαπμεέζεςκ πμο πνμάβμοκ ηδκ θθεβιμκή, αθθά ηαζ δ δδιζμονβία 

νζγζηήξ επζθάκεζαξ αζμθμβζηά απμδεηηήξ απυ ημοξ ιαθαημφξ ζζημφξ 

(Ramfjord ηαζ ζοκ. 1980). Δπζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ απμιάηνοκζδ μδμκηζηήξ 

μοζίαξ (μζηεΐκδξ ή / ηαζ επζθακεζαηήξ μδμκηίκδξ) ζημπεφμκηαξ ζηδκ 

θείακζδ ηδξ νζγζηήξ επζθάκεζαξ ηαζ ηδκ απμιάηνοκζδ ηςκ ηνοβζαηχκ 

εκαπμεέζεςκ ηαζ ηςκ μδμκηζηχκ ζζηχκ πμο είκαζ ιμθοζιέκμζ ιε ημλίκεξ 

ή ιζηνμμνβακζζιμφξ. (AAP 1989, 1995b).  
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 Θεναπεοηζηή απμιάηνοκζδ ηςκ εκαπμεέζεςκ (Periodontal 

Debridement): Πενζβνάθεζ ηδκ ιδπακζηή απμιάηνοκζδ ηδξ ιζηνμαζαηήξ 

πθάηαξ ιε πνήζδ οπενήπςκ ή ηαζ ημπθζανίςκ, πςνίξ κα βίκεζ πνμζπάεεζα 

απμιάηνοκζδξ ηιήιαημξ μδμκηίκδξ (Smart ηαζ ζοκ. 1990). Δπζπθέμκ 

βίκεηαζ πνμζπάεεζα απμιάηνοκζδξ ηςκ ημπζηχκ παναβυκηςκ πμο 

ζοιαάθθμοκ ζηδκ ηαηαηνάηδζδ ηδξ ιζηνμαζαηήξ πθάηαξ ζημπεφμκηαξ 

ζηδκ δδιζμονβία ζοκεδηχκ οβείαξ. 

 

Ζ ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία ιπμνεί κα πναβιαημπμζδεεί ιε ηδκ πνήζδ 

ενβαθείςκ πεζνυξ, ζοζηεοχκ οπενήπςκ ηφπμο sonic ηαζ ultrasonic, 

ενβαθείςκ παθζκδνμιζηήξ ηίκδζδξ ηαεχξ ηαζ ιε ηδκ πνήζδ laser. Πζμ 

ζοπκά ζηδκ εεναπεία ηςκ κυζςκ ημο πενζμδμκηίμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηα 

ενβαθεία πεζνυξ ηαζ μζ ζοζηεοέξ οπενήπςκ. ηα ενβαθεία πεζνυξ 

πενζθαιαάκμκηαζ ηα ημπθζάνζα, ηα δνέπακα, μζ ζιίθεξ ηαζ μζ νίκεξ. Σα 

ενβαθεία πεζνυξ ελαζθαθίγμοκ ζηακμπμζδηζηή αίζεδζδ αθήξ ηαζ 

εθαπζζημπμζμφκ ηδκ παναβςβή αενμγυθ, εκχ δ πνήζδ ημοξ ηείκεζ κα είκαζ 

πζμ πνμκμαυνα ζε ζπέζδ ιε ημοξ οπενήπμοξ. Σέθμξ υηακ ηα ενβαθεία πεζνυξ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ πζμ επζεεηζηά ιπμνεί κα μδδβήζμοκ ζε αθαίνεζδ 

ιεβαθφηενδξ πμζυηδηαξ μδμκηζηήξ μοζίαξ (Lindhe ηαζ ζοκ. 2008). ηα 

ιδπακήιαηα δυκδζδξ ακήημοκ μζ ζοζηεοέξ οπενήπςκ ηφπμο sonic ηαζ 

ηφπμο ultrasonic. Οζ οπένδπμζ ηφπμο sonic, πνδζζιμπμζμφκ πίεζδ αένα βζα 

δδιζμονβία δυκδζδξ ζοπκμηήηςκ απυ 2000 - 6000Hz (Gankerseer ηαζ ζοκ. 

1987, Shah ηαζ ζοκ. 1994) ηαζ μζ ηφπμο ultrasonic θεζημονβμφκ ιε 

ζοπκυηδηα δυκδζδξ 18000 - 45000Hz ιεηαηνέπμκηαξ ηδκ δθεηηνζηή ζζπφ ζε 

ιδπακζηή εκένβεζα. Με ηδκ πνήζδ οπενήπςκ έπμοιε εθαπζζημπμίδζδ ημο 

πνυκμο πμο απαζηείηαζ βζα ζηακμπμζδηζηή οπμμοθζηή αθαίνεζδ ηςκ 

ηνοβζαηχκ εκαπμεέζεςκ (Tofrason ηαζ ζοκ. 1979, Laurell ηαζ ζοκ. 1988, 

Copulos ηαζ ζοκ. 1993, Boretti ηαζ ζοκ. 1995, Drisko ηαζ ζοκ. 1996, Tunkel 

ηαζ ζοκ. 2002, Wennström ηαζ ζοκ. 2005, Christgau ηαζ ζοκ. 2006). Συζμ 



48 
 

μζ οπένδπμζ υζμ ηαζ ηα ενβαθεία πεζνυξ είκαζ ελίζμο απμηεθεζιαηζηά ζηδκ 

επμφθςζδ ηςκ ζζηχκ υζμκ αθμνά ηδκ αζιμνναβία ηαηά ηδκ ακίπκεοζδ, ημ 

αάεμξ εοθάημο ηαζ ηα επίπεδα πνυζθοζδξ (Badersten ηαζ ζοκ. 1981, 1984, 

Lindhe ηαζ ζοκ. 1985, Loos ηαζ ζοκ. 1987, Kalkwarf ηαζ ζοκ. 1989, 

Copulos ηαζ ζοκ. 1993, Yunka ηαζ ζοκ. 1997, Kocher ηαζ ζοκ. 2001, Obeid 

ηαζ ζοκ. 2004, Wennström ηαζ ζοκ. 2005). 

 

ηυπμξ ηδξ ανπζηήξ θάζδξ είκαζ δ ελάθεζρδ ή δ ιείςζδ ηςκ αζηζμθμβζηχκ 

παναβυκηςκ πμο πνμηαθμφκ θθεβιμκή, ζοιαάθθμκηαξ έηζζ ζηδκ 

απμηαηάζηαζδ ηδξ πενζμδμκηζηήξ οβείαξ. Ζ απμηνφβςζδ ηαζ δ νζγζηή 

απυλεζδ απμηεθμφκ ηδκ ααζζηή εεναπεία ηςκ πενζμδμκηζηχκ κυζςκ ηαζ 

ζηα πνμπςνδιέκα πενζζηαηζηά πνμδβμφκηαζ ηδξ εθανιμβήξ πεζνμονβζηχκ 

ηεπκζηχκ πμο εθανιυγμκηαζ βζα ηδκ μνζζηζηή ακηζιεηχπζζδ ηςκ 

πενζμδμκηζηχκ αθααχκ. Tα ηαθφηενα εεναπεοηζηά απμηεθέζιαηα ηαηά ηδκ 

απμηνφβςζδ ηαζ νζγζηή απυλεζδ θαίκεηαζ κα επζηοβπάκμκηαζ απυ ηδκ 

ζοκδοαζιέκδ πνήζδ ζοζηεοχκ οπενήπςκ ηφπμο sonic ηαζ ultrasonic ιε ηα 

ενβαθεία πεζνυξ (Fleischer ηαζ ζοκ. 1989, Gellin ηαζ ζοκ. 1986).  

 

2.12.2 Φάζε απνθαηάζηαζεο ησλ πεξηνδνληηθώλ βιαβώλ  

H πεζνμονβζηή εεναπεία απμηεθεί έκα αηυιδ ηιήια ηδξ υθδξ εεναπεοηζηήξ 

πνμζέββζζδξ ηςκ κυζςκ ημο πενζμδμκηίμο. Με αάζδ ηδκ ηαλζκυιδζδ ηςκ 

Takei ηαζ Carranza (2002) μζ πεζνμονβζηέξ ηεπκζηέξ ηαλζκμιμφκηαζ ζηζξ: 

 

 Σεπκζηέξ βζα ηδκ ελάθεζρδ πενζμδμκηζηχκ εοθάηςκ. ε αοηέξ 

ζοιπενζθαιαάκμκηαζ μζ αθαζνεηζηέξ ηεπκζηέξ (μοθζηή απυλεζδ, 

μοθεηημιή, αηνμννζγζηά ιεηαημπζγυιεκμξ ηνδικυξ ιε / πςνίξ 

μζηεηημιή/μζηεμπθαζηζηή), ηαεχξ ηαζ μζ ηεπκζηέξ βζα πνυζααζδ 

(επακαημπμεεημφιεκμξ ηνδικυξ) αθθά ηαζ μζ ακαβεκκδηζηέξ ηεπκζηέξ. 
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 Σεπκζηέξ πμο ζημπεφμοκ ζηδκ απμηαηάζηαζδ ηδξ ακαημιίαξ ή / ηαζ ηδξ 

ιμνθμθμβίαξ ηςκ πενζμδμκηζηχκ ζζηχκ (ηάθορδ οθζγήζεςκ, αφλδζδ 

δζαζηάζεςκ ηςκ μφθςκ, εηημιέξ παθζκχκ, εηααεφκζεζξ αοθαηχκ, 

επζιδηφκζεζξ, ακαπθάζεζξ ιεζμδυκηζςκ εδθχκ, πνυθδρδ ηαζ δζυνεςζδ 

αθααχκ θαηκζαηήξ αηνμθμθίαξ).  

 

ηδκ πανμφζα ηθζκζηή ιεθέηδ εθανιυζηδηε δ ηνμπμπμζδιέκδ ηεπκζηή 

Widman, ιζα πεζνμονβζηή πνμζέββζζδ πμο πνμζθένεζ πνυζααζδ ζηζξ 

πενζμδμκηζηέξ αθάαεξ. Αημθμοεεί ζφκημιδ πενζβναθή ηδξ ηεπκζηήξ αοηήξ. 

 

Πενζβνάθδηε απυ ημοξ Ramfjord ηαζ Nissle (1974) ηαζ ακαθένεηαζ επίζδξ 

ηαζ ιε ημκ υνμ απυλεζδ ακμζπημφ ηνδικμφ. Ζ ανπζηή ημιή ημπμεεηείηαζ 

0,5-1,0πζθ. απυ ηδκ πανοθή ηςκ μφθςκ ηαζ ιε θμνά πανάθθδθδ ιε ημκ 

επζιήηδ άλμκα ημο δμκηζμφ. ηα πενζζηαηζηά πμο οπάνπμοκ ορδθέξ 

αζζεδηζηέξ απαζηήζεζξ ή πενζμδμκηζηά δυκηζα ιε ιζηνυ αάεμξ 

οπμθεζιιαηζηχκ εοθάηςκ δ ημιή παναιέκεζ εκδμεοθαηζηή ηαζ έηζζ 

δζαηδνείηαζ ημ ζφκμθμ ηςκ οβζχκ πενζμδμκηζηχκ ζζηχκ. Αημθμοεεί 

ακαπέηαζδ ηνδικμφ πμο αθήκεζ εθάπζζηα πζθζμζηά εηηεεεζιέκδξ θαηκζαηήξ 

αηνμθμθίαξ, ηυζδ υζδ είκαζ απαναίηδηδ βζα ηαθή πνυζααζδ ηαζ μναηυηδηα 

ηαζ έπεζηα πναβιαημπμζείηαζ αθαίνεζδ μοθζημφ ημθάνμο ηαεχξ ηαζ  

αθαίνεζδ ημο ημηηζςιαηχδμοξ ζζημφ. ηδκ ηεπκζηή αοηή δεκ 

πανειααίκμοιε ζηδκ μζηζηή ανπζηεηημκζηή πανά ιυκμ ιε ιζηνέξ 

μζηεμπθαζηζηέξ εάκ είκαζ απαναίηδημ βζα ηαθφηενδ πνμζανιμβή ηνδικχκ. 

Σέθμξ, μ ηνδικυξ επακαημπμεεηείηαζ έηζζ χζηε κα επζηεοπεεί ηαηά πνχημ 

ζημπυ επμφθςζδ ηςκ ζζηχκ. Ζ ηεπκζηή αοηή παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ 

δζαηήνδζδ ημο ζοκυθμο ηςκ οβζχκ πενζμδμκηζηχκ ζζηχκ, ηδκ εθάπζζηδ 

απμηυθθδζδ ηςκ ηνδικχκ ηαζ ηδκ επακαημπμεέηδζδ αοηχκ ζημ ανπζηυ 

επίπεδμ. Σμ εεναπεοηζηυ ηδξ απμηέθεζια είκαζ δ ελάθεζρδ ηδξ θθεβιμκήξ, 
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ιε ηαοηυπνμκδ νίηκςζδ ημο πενζμδμκηζημφ εοθάημο ηαζ ηένδμξ πνυζθοζδξ 

(Pihlstrom ηαζ ζοκ. 1983, Ramfjord ηαζ ζοκ. 1987, Kaldahl ηαζ ζοκ. 1990). 

 

2.13 ΑΦΑΗΡΔΖ ΜΔΡΟΤ ΣΩΝ ΟΓΟΝΣΗΚΩΝ ΗΣΩΝ ΚΑΣΑ 

ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟΝΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ 

Με ηδκ ελέθζλδ ηδξ πενζμδμκηζηήξ κυζμο ηαζ ηδκ ηαηαζηνμθή ηςκ 

πενζμδμκηζηχκ ζζηχκ, δ μζηεΐκδ πμο ηαθφπηεζ ηδκ νζγζηή επζθάκεζα 

εηηίεεηαζ ζημ πενζαάθθμκ ημο πενζμδμκηζημφ εοθάημο  απμηεθχκηαξ ημ 

εζςηενζηυ ημο ημίπςια. Ζ μζηεΐκδ πμο ηαθφπηεζ ηδκ νζγζηή επζθάκεζα εκυξ 

πενζμδμκηζηά πνμζαεαθδιέκμο δμκηζμφ ιπμνεί κα ειθακίγεζ εκημπζζιέκεξ 

πενζμπέξ εκαθάηςζδξ ηαζ αθαθάηςζδξ, απχθεζα ιήηναξ ημθθαβυκμο, 

απχθεζα ιδ-ημθθαβμκμφπςκ πνςηεσκχκ, εκημπζζιέκδ ελςηενζηή 

απμννυθδζδ, ηαηαηνάηδζδ ηαζ εζζπχνδζδ ααηηδνίςκ ηαεχξ ηαζ 

απμννυθδζδ εκδμημλζκχκ ηαζ άθθςκ ιεζμθααδηχκ ηδξ θθεβιμκήξ (Cobb 

1996, Adriaens ηαζ ζοκ. 2004). ε ακηίεεζδ ιε ηζξ πνχηεξ εεναπεοηζηέξ 

πνμζεββίζεζξ πμο είπακ ζηυπμ ηδκ απμιάηνοκζδ ηδξ ιμθοζιέκδξ ηαζ 

δζδεδιέκδξ μζηεΐκδξ, ζήιενα αημθμοεείηαζ ιία πζμ ζοκηδνδηζηή 

πνμζέββζζδ ζημ εέια ηδξ νζγζηήξ απυλεζδξ. Ζ ακαεεχνδζδ ηδξ ανπζηήξ 

επζεεηζηήξ πνμζέββζζδξ μθείθεηαζ ζηα αηυθμοεα ενεοκδηζηά δεδμιέκα: 

 H εκδμημλίκδ είκαζ επζθακεζαηά πνμζημθθδιέκδ ζηδκ νζγζηή επζθάκεζα 

(Moore ηαζ ζοκ. 1986, Hughes ηαζ ζοκ. 1986, Nyman ηαζ ζοκ. 1986, 

Blomlof ηαζ ζοκ. 1987, Nyman ηαζ ζοκ. 1988, Smart ηαζ ζοκ. 1990). 

 Σμ 99% ηδξ εκδμημλίκδξ ιπμνεί κα αθαζνεεεί ιε απαθή έηπθοζδ  

ηαζ / ή αμφνηζζζια βζα έκα θεπηυ (Moore ηαζ ζοκ. 1986). 

 Ζ αθαίνεζδ υθδξ ηδξ ιμθοζιέκδξ μζηεΐκδξ δεκ απμηεθεί νεαθζζηζηυ 

ζηυπμ ηάηζ πμο απμδείπηδηε απυ ημοξ O‟Leary ηαζ Kafrawy ημ 1983 

ηαζ επζαεααζχεδηε απυ ημοξ Borghetti ηαζ ζοκ. ημ 1987. 
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 H απμιάηνοκζδ ηςκ ιζηνμαίςκ ηαζ ηςκ πνμσυκηςκ ημοξ πμο 

εζζπςνμφκ ζηα μδμκηζκμζςθδκάνζα είκαζ πναηηζηά αδφκαηδ (Adriaens 

ηαζ ζοκ. 1982, 1988a,b, Giuliana ηαζ ζοκ. 1997). 

 H κεανμπμζδιέκδ μδμκηζηή επζθάκεζα πμο πνμηφπηεζ ιεηά απυ 

πενζμδμκηζηή εεναπεία, επακαπμζηίγεηαζ ιε εκδμημλίκεξ ιέζα ζε θίβεξ 

εαδμιάδεξ (McCoy ηαζ ζοκ. 1987). 

 

Tα παναπάκς δεδμιέκα ζοκδβμνμφκ οπέν ιίαξ πζμ ήπζαξ εεναπεοηζηήξ 

πνμζέββζζδξ ζηδκ νζγζηή επζθάκεζα, ιδ αθαζνχκηαξ ζηυπζια ηιήια ηδξ 

εηηεεεζιέκδξ μζηεΐκδξ αθθά ηαοημπνυκςξ αθαζνχκηαξ ηαζ δζαηανάζζμκηαξ 

ημ ιζηνμαζαηυ αζμτιέκζμ πμο είκαζ πνμζημθθδιέκμ ζηδκ επζθάκεζα ηδξ 

νίγαξ (Adriaens ηαζ ζοκ. 2004). 

 

Πμθθμί ιπμνεί κα είκαζ μζ πανάβμκηεξ πμο εα επδνεάζμοκ ηδκ πμζυηδηα 

ηδξ νζγζηήξ επζθάκεζαξ πμο αθαζνείηαζ ηαηά ηδκ πενζμδμκηζηή εεναπεία. ε 

αοημφξ πενζθαιαάκμκηαζ δ δφκαιδ ημο επειααίκμκημξ, μ ανζειυξ ηςκ 

απμλεζηζηχκ ηζκήζεςκ, μ ααειυξ εκαζαεζηίςζδξ ηδξ νζγζηήξ επζθάκεζαξ, δ 

αζπιδνυηδηα ηςκ ενβαθείςκ πεζνυξ ή οπενήπςκ ηαεχξ ηαζ δ ζοπκυηδηα 

αημκζζιμφ ηςκ ενβαθείςκ απμηνφβςζδξ. (Adriaens ηαζ ζοκ. 2004). Οζ 

Coldiron ηαζ ζοκ. ημ 1990 ανήηακ υηζ μ αολακυιεκμξ ανζειυξ ηζκήζεςκ 

πμο πναβιαημπμζείηαζ ιε ενβαθεία πεζνυξ, αθαζνεί αολακυιεκα πμζά 

μδμκηζηήξ μοζίαξ. οβηεηνζιέκα:  

ηζξ 20 ηζκήζεζξ αθαζνμφκηαζ 60ιm μδμκηζηήξ μοζίαξ 

ηζξ 40 ηζκήζεζξ αθαζνμφκηαζ 89ιm μδμκηζηήξ μοζίαξ 

ηζξ 50 ηζκήζεζξ αθαζνμφκηαζ 112ιm μδμκηζηήξ μοζίαξ 

ηζξ 60 ηζκήζεζξ αθαζνμφκηαζ 174ιm μδμκηζηήξ μοζίαξ 

ηζξ 70 ηζκήζεζξ αθαζνμφκηαζ 205ιm μδμκηζηήξ μοζίαξ 
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Ζ ιεθέηδ αοηή έδεζλε υηζ 20 ηζκήζεζξ ανημφκ βζα ηδκ αθαίνεζδ υθδξ ηδξ 

αοπεκζηήξ μζηεΐκδξ, ακ θάαμοιε οπυρδ υηζ ημ πάπμξ ηδξ ζηδκ αοπεκζηή 

ιμίνα είκαζ 10-50ιm.  

 

Έπεζ ηαηαδεζπηεί υηζ δ δφκαιδ πμο εθανιυγεηαζ ηαηά ηδκ εεναπεία 

επδνεάγεζ ηδκ αθαίνεζδ εκαζαεζηζςιέκμο ζζημφ (Zappa ηαζ ζοκ. 1991). 

Δλαζηχκηαξ δφκαιδ ίζδ ιε 3,04Ν δ πμζυηδηα ζζημφ πμο αθαζνέεδηε ζηζξ 

πέκηε απμλεζηζηέξ ηζκήζεζξ ανέεδηε ζηα 32,4ιm, εκχ υηακ μζ απμλεζηζηέξ 

ηζκήζεζξ έβζκακ 40 δ απχθεζα ημο ζζημφ ανέεδηε κα είκαζ 148,7ιm. 

Δλαζηχκηαξ δφκαιδ ίζδ ιε 8,48Ν δ πμζυηδηα ζζημφ πμο αθαζνέεδηε ζηζξ 

πέκηε απμλεζηζηέξ ηζκήζεζξ ανέεδηε ίζδ ιε 103,2ιm ηαζ ζηζξ 40 ηζκήζεζξ 

ίζδ ιε 343,3ιm.  

 

ε άθθδ ιεθέηδ πναβιαημπμζήεδηε ζφβηνζζδ ηεζζάνςκ δζαθμνεηζηχκ 

ηφπςκ ενβαθείςκ, δδθαδή ενβαθείςκ πεζνυξ, ζοζηεοχκ οπενήπςκ ηφπμο 

sonic ηαζ ultrasonic ηαεχξ ηαζ πενζζηνμθζηχκ δζαιακηζχκ. Βνέεδηε υηζ 

ιεηά απυ 12 απμλεζηζηέξ ηζκήζεζξ ηδκ ιζηνυηενδ αθαίνεζδ μδμκηζηήξ 

μοζίαξ πνμηαθμφκ μζ οπένδπμζ ηφπμο ultrasonic (11,6ιm), αημθμοεμφκ μζ 

οπένδπμο ηφπμο sonic (93,5ιm), ηα ενβαθεία πεζνυξ (108,9ιm) ηαζ ηα 

πενζζηνμθζηά ενβαθεία (118,7ιm) (Ritz ηαζ ζοκ. 1991).  

 

Σέθμξ ανέεδηε υηζ μ ζοκδοαζιυξ ενβαθείςκ πεζνυξ ηαζ ζοζηεοχκ 

οπενήπςκ ηφπμο sonic είκαζ ηαθφηενμξ απυ ηδκ ιειμκςιέκδ πνήζδ αοηχκ 

(Gellin ηαζ ζοκ. 1986), αθθά ηαζ υηζ ηα επίπεδα δοζακελίαξ είκαζ ηα ίδζα 

ζηδκ εεναπεία ιε πνήζδ οπενήπςκ ηαζ ζηδκ εεναπεία ιε ηδκ πνήζδ 

ενβαθείςκ πεζνυξ (Wennstrom ηαζ ζοκ. 2005). 
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2.14 ΤΥΔΣΗΖ ΠΔΡΗΟΓΟΝΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ ΟΓΤ 

Συζμ δ ιδ-πεζνμονβζηή υζμ ηαζ δ πεζνμονβζηή πενζμδμκηζηή εεναπεία είκαζ 

δζαδζηαζίεξ μζ μπμίεξ ιπμνεί κα μδδβήζμοκ ζηδκ ειθάκζζδ ΟΓΤ. Οζ 

Haugen ηαζ Johansen ημ 1988 ιε ηδκ αμήεεζα δθεηηνμκζημφ ιζηνμζημπίμο 

ζάνςζδξ έδεζλακ ηδκ φπανλδ πνμελμπχκ ηςκ μδμκηζκμαθαζηζηχκ 

απμθοάδςκ ζηζξ αοπεκζηέξ πενζμπέξ ηδξ μδμκηίκδξ δμκηζχκ πμο δέπηδηακ 

πενζμδμκηζηή εεναπεία. Μεβάθεξ πενζμπέξ εηηεεεζιέκδξ μδμκηίκδξ θυβς 

νζγζηχκ απμλέζεςκ πζεακυηαηα πονμδμημφκ πμθθζηή ακηίδναζδ οπεναζιίαξ 

ηαζ θυβς ηδξ αολδιέκδξ εκδμπμθθζηήξ πίεζδξ δδιζμονβμφκηαζ μζ πνμελμπέξ 

ηςκ απμθοάδςκ ζηδκ μδμκηίκδ. Ζ πενζμδμκηζηή εεναπεία ιε ηδκ ζεζνά ηδξ 

μδδβεί ζε έηεεζδ ηδξ μδμκηίκδξ ζημ ζημιαηζηυ πενζαάθθμκ αολάκμκηαξ έηζζ 

ηδκ ΟΓΤ. 

 

Έκαξ άθθμξ ιδπακζζιυξ πμο ελδβεί ηδκ αφλδζδ ηδξ ΟΓΤ ιεηά απυ 

πενζμδμκηζηέξ ηεπκζηέξ ηαζ ηονίςξ πεζνμονβεία ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ εεςνία 

ηδξ οδναοθζηήξ αβςβζιυηδηαξ (Pashley 1990). Σμ οβνυ ηςκ 

μδμκηζκμζςθδκανίςκ ιεηαηζκείηαζ ιέζα ζε αοηά ιε δζαθμνεηζημφξ 

νοειμφξ. Κμκηά ηαζ εονεία ζςθδκάνζα πμο πνμηφπημοκ απυ αθαίνεζδ 

μδμκηζηήξ μοζίαξ ιεηά απυ επακαθαιαακυιεκεξ νζγζηέξ απμλέζεζξ μδδβμφκ 

ζε αολδιέκδ ΟΓΤ θυβς επζηάποκζδξ ημο νοειμφ ιεηαηίκδζδξ ημο οβνμφ 

ηςκ μδμκηζκμζςθδκανίςκ.  

 

Ο επζπμθαζιυξ ηδξ ΟΓΤ ανέεδηε κα ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 62,5 ηαζ 90% ιία 

διένα ιεηά ηδκ ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία (Pihlstrom ηαζ ζοκ. 1999, 

Canakçi ηαζ ζοκ. 2007) ηαζ 52,6 – 55,0% ιία εαδμιάδα ιεηά ηδκ ιδ-

πεζνμονβζηή εεναπεία (Fischer ηαζ ζοκ. 1991, Tammaro ηαζ ζοκ. 2000, Xu 

ηαζ ζοκ. 2004, Gong ηαζ ζοκ. 2009). Ο επζπμθαζιυξ ηδξ ΟΓΤ ιεηά απυ 

πεζνμονβζηή εεναπεία ανέεδηε κα είκαζ ιεηαλφ 76,8 - 80,4% ιία διένα 

ιεηά ημ πεζνμονβείμ (Canakçi ηαζ ζοκ. 2007), 36,8% ιεηά απυ ιία 
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εαδμιάδα, 33,4% ιεηά απυ δφμ εαδμιάδεξ, 29,6% ιεηά απυ ηέζζενζξ 

εαδμιάδεξ ηαζ 21,7% ιεηά απυ μπηχ ιεηεβπεζνδηζηέξ εαδμιάδεξ (Nishida 

ηαζ ζοκ. 1976).  

 

Οζ ιεθέηεξ πμο ζοκέηνζκακ ηδκ ΟΓΤ πνμ-εεναπεοηζηά ηαζ  

ιεηα-εεναπεοηζηά ανήηακ αφλδζδ απυ 23,0% έςξ 80,4% ακάθμβα ιε ημ 

είδμξ ηδξ εεναπείαξ πμο πναβιαημπμζήεδηε (Nishida ηαζ ζοκ. 1976, Fischer 

ηαζ ζοκ. 1991, Tammaro ηαζ ζοκ. 2000, Xu ηαζ ζοκ. 2004, Canakçi ηαζ ζοκ. 

2007, Gong ηαζ ζοκ. 2009). Οζ πενζζζυηενεξ ιεθέηεξ θαίκεηαζ κα 

οπμζηδνίγμοκ ηδκ επζδείκςζδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ ηδξ ΟΓΤ ιεηά απυ 

πεζνμονβζηέξ ηεπκζηέξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ ιδ-πεζνμονβζηέξ, βεβμκυξ πμο 

μθείθεηαζ ζηδκ έηεεζδ ιεβάθμο ηιήιαημξ ηδξ νίγαξ ζημ ζημιαηζηυ 

πενζαάθθμκ ιεηά απυ ηδκ εθανιμβή πεζνμονβζηχκ ηεπκζηχκ (Wallace ηαζ 

ζοκ. 1990, Fischer ηαζ ζοκ. 1991, Tammaro ηαζ ζοκ. 2000, Canakçi ηαζ 

ζοκ. 2007, Patsouri ηαζ ζοκ. 2011). φιθςκα ιε ημοξ von Troil ηαζ ζοκ. 

(2002), ηα δεδμιέκα ζπεηζηά ιε ημκ επζπμθαζιυ ηδξ ΟΓΤ ηαζ ηδκ έκηαζδ 

ηδξ ιεηά απυ πενζμδμκηζηή εεναπεία θαίκεηαζ κα είκαζ πενζμνζζιέκα.  

 

Καηά βεκζηή μιμθμβία ιεηά ηδκ εθανιμβή πεζνμονβζηχκ ηεπκζηχκ βζα 

ελάθεζρδ εοθάηςκ, παναηδνείηαζ ναβδαία αφλδζδ ηδξ ΟΓΤ δ μπμία υιςξ 

ιεζχκεηαζ ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο (Uchida ηαζ ζοκ. 1980, Al-Sabbagh 

ηαζ ζοκ. 2010).  

 

2.15 ΤΥΔΣΗH ΜΗΚΡΟΒΗΑΚΖ ΠΛΑΚΑ ΚΑΗ ΟΓΤ 

Tα δεδμιέκα πμο οπάνπμοκ ζηδκ αζαθζμβναθία ζπεηζηά ιε ημκ ζοζπεηζζιυ 

ηδξ ιζηνμαζαηήξ πθάηαξ ζηδκ ειθάκζζδ ηδξ ΟΓΤ είκαζ ακηζηνμουιεκα. 

Πανυθμ πμο πμθθμί πανάβμκηεξ ιπμνμφκ κα μδδβήζμοκ ζηδκ ειθάκζζδ 

ΟΓΤ, έπεζ ανεεεί υηζ δ ζοζζχνεοζδ ιζηνμαζαηήξ πθάηαξ ηονίςξ ζηδκ 

νζγζηή επζθάκεζα ημο δμκηζμφ απμηεθεί έκακ απυ ημοξ πζμ ζδιακηζημφξ, 
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ηαεχξ μδδβεί ζε απαζαεζηίςζδ ηςκ μδμκηζηχκ δμιχκ ηαζ ζε ααηυηδηα ηςκ 

ζημιίςκ ηςκ μδμκηζκζηχκ ζςθδκανίςκ (Kawasaki ηαζ ζοκ. 2001). Με αάζδ 

ηάπμζεξ ιεθέηεξ, μζ αζεεκείξ πμο ειθακίγμοκ ζδιακηζηέξ εκαπμεέζεζξ 

ιζηνμαζαηήξ πθάηαξ ζηζξ νζγζηέξ επζθάκεζεξ πανμοζζάγμοκ πενζζζυηενα 

πνμαθήιαηα ΟΓΤ ζε ζπέζδ ιε ημοξ αζεεκείξ πμο δζαηδνμφκ έκα ηαθυ 

επίπεδμ ζημιαηζηήξ οβζεζκήξ ηαζ εθέβπμο ηδξ ιζηνμαζαηήξ πθάηαξ (Hiatt ηαζ 

ζοκ. 1972, Manouchehr-Pour ηαζ ζοκ. 1984, Trowbridge ηαζ ζοκ. 1990, 

Lawson ηαζ ζοκ. 1991, Bissada 1994, Cox 1994).  

 

Άθθεξ ιεθέηεξ απέηοπακ κα απμδείλμοκ εεηζηή ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ΟΓΤ ηαζ 

μδμκηζηήξ πθάηαξ (Σaani ηαζ ζοκ. 2001). Ακηζεέηςξ απέδεζλακ υηζ ηα 

ορδθά επίπεδα ΟΓΤ ζπεηίγμκηαζ ιε δυκηζα εθεφεενα ιζηνμαζαηήξ πθάηαξ 

(Addy ηαζ ζοκ. 1985, Fukumoto ηαζ ζοκ. 2013). Σέθμξ έπεζ ανεεεί υηζ μζ πζμ 

εοαίζεδηεξ επζθάκεζεξ ημο δμκηζμφ πμο εκημπίγμκηαζ ηονίςξ ζηδκ πανεζαηή 

επζθάκεζα ειθακίγμοκ παιδθυ δείηηδ ιζηνμαζαηήξ πθάηαξ (Addy ηαζ ζοκ. 

1987). Πανυθμ πμο δεκ έπεζ απμδεζπηεί αζηζμθμβζηή ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ΟΓΤ 

ηαζ ιζηνμαζαηήξ πθάηαξ, απαναίηδηδ ηνίκεηαζ δ ηήνδζδ ζςζηήξ 

ζημιαηζηήξ οβζεζκήξ ιε ζημπυ ηδκ πανειπυδζζδ ζπδιαηζζιμφ ιζηνμαζαηήξ 

πθάηαξ, ημκ ηενδδμκζζιυ ημο δμκηζμφ ηαζ ηδκ πεναζηένς πμθθζηή αθάαδ. 
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3. ΚΟΠΟ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

ημπυξ ηδξ ιεθέηδξ ήηακ κα δζενεοκήζεζ εάκ δ ημπζηή εθανιμβή 

απεοαζζεδημπμζδηζηχκ ζηεοαζιάηςκ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ζημ ζπίηζ ηαζ 

ζημ ζαηνείμ ζε αζεεκείξ πμο δζαβκχζηδηακ ιε πνυκζα πενζμδμκηίηζδα 

ζοκέααθε ζημκ έθεβπμ ηδξ ΟΓΤ πνμθαιαάκμκηαξ ή / ηαζ εεναπεφμκηαξ ηα 

ζοιπηχιαηα ηδξ ηαηά ηδκ θάζδ ηδξ ιδ-πεζνμονβζηήξ ηαζ πεζνμονβζηήξ 

πενζμδμκηζηήξ εεναπείαξ.  

 

Ζ ενεοκδηζηή οπυεεζδ ήηακ υηζ μζ αζεεκείξ ζηδκ πεζναιαηζηή μιάδα ιε 

ηαεδιενζκή πνήζδ ηδξ μδμκηυηνειαξ Colgate Sensitive Pro-Relief ιε 

ζφζηαζδ 8% ανβζκίκδ, ακεναηζηυ αζαέζηζμ ηαζ 1450ppm θεμνίμο 

(Colgate-Palmolive Co., New York, NY) ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ 

επαββεθιαηζηή εθανιμβή ηδξ πάζηαξ ζηίθαςζδξ Colgate Sensitive Pro-

Relief ιε ζφζηαζδ 8% ανβζκίκδ ηαζ ακεναηζηυ αζαέζηζμ (Colgate-

Palmolive Co., New York, NY) εα πανμοζίαγακ ΟΓΤ ζε ιζηνυηενδ 

ζοπκυηδηα ηαζ ααειυ ζε ζπέζδ ιε ηδκ μιάδα εθέβπμο ηυζμ ιεηά ηδκ ιδ-

πεζνμονβζηή υζμ ηαζ ιεηά ηδκ πεζνμονβζηή εεναπεία. Ζ μιάδα εθέβπμο εα 

πνδζζιμπμζμφζε ηαεδιενζκά ηδκ μδμκηυηνεια Colgate Cavity Protection 

Caries ιε ζφζηαζδ 1450ppm θεμνίμο (Colgate-Palmolive Co., New York, 

NY) ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ επαββεθιαηζηή εθανιμβή ηδξ ιδ-θεμνζμφπμο 

πάζηαξ ζηίθαςζδξ Nupro-M pumice-based (Dentsply International, York, 

PA). 
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4. ΚΛΗΝΗΚΖ ΖΜΑΗΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ηδκ αζαθζμβναθία οπάνπεζ πθδεχνα ενεοκδηζηχκ ιεθεηχκ πμο δζενεοκμφκ 

ηαζ επζαεααζχκμοκ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ πάζηαξ ζηίθαςζδξ ιε 

ζφζηαζδ 8% ανβζκίκδ ηαζ ακεναηζηυ αζαέζηζμ ηαεχξ ηδξ μδμκηυηνειαξ ιε 

ζφκεεζδ 8% ανβζκίκδ, ακεναηζηυ αζαέζηζμ ηαζ 1450ppm θεμνίμο ζε άημια 

ιε πενζμδμκηζηή οβεία πμο πανμοζζάγμοκ ΟΓΤ. H απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ 

παναπάκς ζηεοαζιάηςκ δεκ είπε αλζμθμβδεεί πμηέ υιςξ ζε αζεεκείξ ιε 

πνυκζα πενζμδμκηίηζδα πμο είπακ δεπεεί ζοκδοαζιυ ιδ-πεζνμονβζηήξ ηαζ 

πεζνμονβζηήξ πενζμδμκηζηήξ εεναπείαξ. Αοηυ ηαεζζηά ηδκ πανμφζα ιεθέηδ 

πνςηυηοπδ ηαεχξ πνμζθένεζ κέα δεδμιέκα βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα 

ηςκ παναπάκς απεοαζζεδημπμζδηζηχκ πνμσυκηςκ ζε υθμ ημ θάζια ηδξ 

πενζμδμκηζηήξ εεναπείαξ. Ανηεημί αζεεκείξ πμο οπμθένμοκ απυ ΟΓΤ 

απμθεφβμοκ ημοξ μδμκηζαηνζημφξ πεζνζζιμφξ θυβς επζδείκςζδξ ηδξ ΟΓΤ 

αηυια ηαζ ιεηά απυ ιζα ελέηαζδ νμοηίκαξ ιε ηδκ πνήζδ ακζπκεοηήνα ηαζ 

οδνμ-αενμζφνζββαξ (Axtelius ηαζ ζοκ. 1997, van Steenberghe ηαζ ζοκ. 

2004). Ζ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ απεοαζζεδημπμζδηζηχκ ζηεοαζιάηςκ 

ελαζθαθίγεζ ηδκ ζοκέπεζα ηαζ ηδκ πεζεανπία ηςκ αζεεκχκ ηυζμ ζημοξ 

μδμκηζαηνζημφξ υζμ ηαζ ζημοξ πενζμδμκηζημφξ επακεθέβπμοξ ηαεχξ 

απμθεφβεηαζ δ επζδείκςζδ ή δ ακάπηολδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ ηδξ ΟΓΤ ηαηά 

ημοξ μδμκηζαηνζημφξ πεζνζζιμφξ.  
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5. ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ  

Ζ ιεθέηδ πναβιαημπμζήεδηε ζηδκ Μεηαπηοπζαηή Κθζκζηή ηδξ Πνμθδπηζηήξ 

Οδμκηζαηνζηήξ, Πενζμδμκημθμβίαξ ηαζ Βζμθμβίαξ Διθοηεοιάηςκ ηδξ 

Οδμκηζαηνζηήξ πμθήξ ημο Ανζζημηεθείμο Πακεπζζηδιίμο Θεζζαθμκίηδξ. 

Γζήνηδζε 17 εαδμιάδεξ, ήηακ δζπθά ηοθθή, ηοπαζμπμζδιέκδ ηαζ πανάθθδθδ 

ηαζ ζε αοηήκ ζοιιεηείπακ 74 πενζμδμκηζημί αζεεκείξ.  

 

5.1 ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ – ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ 

ΣΩΝ ΑΘΔΝΩΝ  

ηδκ ιεθέηδ αοηή ζοιιεηείπακ άημια δθζηίαξ ιεηαλφ 23 ηαζ 70 εηχκ, ζε 

ηαθή ηαηάζηαζδ βεκζηήξ οβείαξ ζημοξ μπμίμοξ είπε δζαβκςζηεί πνυκζα 

πενζμδμκηίηζδα αάζδ αηηζκμβναθζηχκ ηαζ ηθζκζηχκ ηνζηδνίςκ. Οζ αζεεκείξ 

εα έπνεπε κα έπμοκ ημοθάπζζημκ εθηά δυκηζα, εη ηςκ μπμίςκ ηα ηέζζενα κα 

ιδκ είκαζ βμιθίμζ ηαζ κα έπμοκ ημοθάπζζημκ ιία επζθάκεζα ιε PPD 

)ακζπκεφζζιμ αάεμξ εοθάημο) ηαζ CAL ≥ 4πζθ. (ηθζκζηυ επίπεδμ 

πνυζθοζδξ) ηαζ BOP (+) (δείηηδξ αζιμνναβίαξ). Οζ αζεεκείξ εα έπνεπε κα 

είκαζ δζαεέζζιμζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ιεθέηδξ ηαζ κα έπμοκ οπμβνάρεζ 

βναπηή ζοβηαηάεεζδ βζα ζοιιεημπή. Απμηθείζηδηακ υζμζ είπακ οπμαθδεεί 

ζε πεζνμονβζηή πενζμδμκηζηή εεναπεία ζηδκ πενζμπή ιεθέηδξ ζημ πανεθευκ, 

υζμζ οπμαάθθμκηακ ή οπμαθήεδηακ ζε μνεμδμκηζηή εεναπεία ηνεζξ ιήκεξ 

πνζκ ηδκ ιεθέηδ, αοημί πμο έθενακ παεμθμβία ζημιαηζημφ αθεκκμβυκμο ή 

θάιαακακ θανιαηεοηζηή αβςβή ιε κεονμθδπηζηά, ακαθβδηζηά ηαζ 

ακηζθθεβιμκχδδ θάνιαηα, αζεεκείξ ιε ζζημνζηυ αθθενβζχκ ζε ηάπμζμ 

ζοζηαηζηυ ηςκ ζηεοαζιάηςκ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ, αζεεκείξ ιε 

δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ ηαζ ζοζηδιαηζηέξ δζαηαναπέξ πμο πνμδζαεέημοκ ή 

πνμηαθμφκ ΟΓΤ, υζμζ είπακ πνδζζιμπμζήζεζ απεοαζζεδημπμζδηζημφξ 

πανάβμκηεξ ζε δζάζηδια ηνζχκ ιδκχκ πνζκ ηδκ ιεθέηδ, έβηοεξ βοκαίηεξ ή 

εδθάγμοζεξ ή αζεεκείξ πμο ζοιιεηείπακ ζε ηάπμζα άθθδ ηθζκζηή ιεθέηδ. 
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5.2 ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΟΝΣΗΩΝ ΜΔΛΔΣΖ 

Όθα ηα αηέναζα δυκηζα ιε γςκηακυ πμθθυ ελαζνμοιέκςκ ηςκ βμιθίςκ 

αλζμθμβήεδηακ ςξ πνμξ ηδκ ΟΓΤ ηαζ παναημθμοεήεδηακ ηαηά ηδκ ανπζηή 

θάζδ ηδξ πενζμδμκηζηήξ εεναπείαξ απυ ηδκ αθεηδνία έςξ ημκ επακέθεβπμ 

ηςκ δφμ ιδκχκ. Σα δυκηζα αοηά μκμιάζηδηακ ζοκμθζηά δυκηζα ιεθέηδξ. 

ημκ επακέθεβπμ ηςκ δφμ ιδκχκ έβζκε δ ζοθθμβή ηςκ πενζμδμκηζηχκ 

ιεηνήζεςκ αάζδ ηςκ μπμίςκ πναβιαημπμζήεδηε μ ζπεδζαζιυξ ηςκ 

πεζνμονβζηχκ ηνδικχκ ηαζ δ επζθμβή ηςκ δμκηζχκ ιεθέηδξ πμο 

ζοιιεηείπακ ζημ πεζνμονβζηυ πεδίμ ενβαζίαξ. Σα δυκηζα αοηά ειθάκζγακ ζε 

ιζα ημοθάπζζημκ επζθάκεζά ημοξ PPD ηαζ CAL ≥ 5πζθ. ιε BOP(+) εκχ ζηδκ 

πενίπηςζδ πμο δεκ πθδνμφζακ αοηυ ημ ηνζηήνζμ (PPD ηαζ CAL <5πζθ.) ηα 

δυκηζα ιεθέηδξ βεζηκίαγακ άιεζα ιε δυκηζα πμο έπνζγακ πεζνμονβζηήξ 

ακηζιεηχπζζδξ ηαζ ζοιπενζθήθεδζακ ζημκ πεζνμονβζηυ ηνδικυ. Πνέπεζ κα 

ημκζζηεί υηζ μ ανζειυξ ηςκ δμκηζχκ ηαηάθθδθςκ πνμξ ιεθέηδ πμο δέπηδηακ 

πεζνμονβζηή εεναπεία ηαζ πμο μκμιάζηδηακ δόνηια μελέηης, ήηακ 

ιζηνυηενμξ απυ ημκ ανζειυ ηςκ δμκηζχκ πμο ελεηάζηδηακ ανπζηά, δέπηδηακ 

ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία ηαζ μκμιάζηδηακ ζσνολικά δόνηια μελέηης. Όζα 

δυκηζα απμηεθμφζακ ζηδνίβιαηα ιενζηχκ μδμκημζημζπζχκ ή είπακ 

εηηεηαιέκεξ ή ηαηυηεπκεξ ηαζ εθθεζιιαηζηέξ απμηαηαζηάζεζξ, ηενδδυκεξ, 

αοπεκζηέξ ειθνάλεζξ, ηαηάβιαηα, ηζκδηζηυηδηα ΗΗΗ ααειμφ ηαεχξ ηαζ 

πζεακή παεμθμβία ημο πμθθμφ απμηθείζηδηακ απυ ηδκ ιεθέηδ.  

 

5.3 ΚΛΗΝΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 

Όθμζ μζ αζεεκείξ πμο πνμζήθεακ ζηδκ ιεηαπηοπζαηή ηθζκζηή εηηζιήεδηακ 

ςξ πνμξ ηδκ ηαηαθθδθυηδηα ζοιιεημπήξ ημοξ ζηδκ πανμφζα ένεοκα. 

Δπζπθέμκ, εκδιενχεδηακ βζα ηδκ θφζδ ηδξ ιεθέηδξ ηαζ υζμζ ζοιθςκήζακ 

κα θάαμοκ ιένμξ ζε αοηήκ οπέβναρακ ηδκ ζπεηζηή ζοβηαηάεεζδ 

ζοιιεημπήξ (Πανάνηδια). Οζ αζεεκείξ εθέβπεδηακ βζα ημ εάκ πθδνμφκ ηα 
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ηνζηήνζα ζοιιεημπήξ απυ ημκ ίδζμ ελεηαζηή (ΓΓ) ηαζ ηαηακειήεδηακ 

ηοπαία ηαζ ζζμιενχξ ζε ιία απυ ηζξ αηυθμοεεξ δφμ μιάδεξ ηδξ ιεθέηδξ: 

 

 Πεζναιαηζηή μιάδα (ΝΑ = 38) 

Υνήζδ δφμ θμνέξ διενδζίςξ ηδξ μδμκηυηνειαξ Colgate Sensitive Pro-

Relief (8% ανβζκίκδ, ακεναηζηυ αζαέζηζμ ηαζ 1450ppm θεμνίμο), (Colgate-

Palmolive Co., New York, NY) ιε ηδκ έκανλδ ηδξ ιδ-πεζνμονβζηήξ 

πενζμδμκηζηήξ εεναπείαξ, ζοκέπζζή ηδξ ιέπνζ ηδκ πεζνμονβζηή εεναπεία, 

δζαημπή ηδκ πνχηδ ιεηεβπεζνδηζηή εαδμιάδα ηαζ ζοκέπζζδ ηδξ απυ ηδκ 

δεφηενδ ιέπνζ ηδκ υβδμδ ιεηεβπεζνδηζηή εαδμιάδα. Μεηά ηδκ μθμηθήνςζδ 

ηδξ ηάεε ζοκεδνίαξ ηδξ ιδ-πεζνμονβζηήξ εεναπείαξ ηαζ ηαηά ηδκ δζάνηεζα 

ημο πεζνμονβείμο (πνζκ ηδκ ζονναθή ηςκ ηνδικχκ), εθανιυζηδηε ημπζηά 

ζηα δυκηζα ιεθέηδξ δ πάζηα ζηίθαςζδξ Colgate Sensitive Pro-Relief (8% 

ανβζκίκδ ηαζ ακεναηζηυ αζαέζηζμ), (Colgate-Palmolive Co., New York, NY).  

 

 Οιάδα εθέβπμο (ΝΒ = 36)  

Υνήζδ δφμ θμνέξ διενδζίςξ ηδξ μδμκηυηνειαξ Colgate Cavity Protection 

Caries (1450ppm θεμνίμο) (Colgate-Palmolive Co., New York, NY) ιε ηδκ 

έκανλδ ηδξ ιδ-πεζνμονβζηήξ πενζμδμκηζηήξ εεναπείαξ, ζοκέπζζή ηδξ ιέπνζ 

ηδκ πεζνμονβζηή εεναπεία, δζαημπή ηδκ πνχηδ ιεηεβπεζνδηζηή εαδμιάδα 

ηαζ ζοκέπζζδ ηδξ απυ ηδκ δεφηενδ ιέπνζ ηδκ υβδμδ ιεηεβπεζνδηζηή 

εαδμιάδα. Μεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ ηάεε ζοκεδνίαξ ηδξ ιδ-πεζνμονβζηήξ 

εεναπείαξ ηαζ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο πεζνμονβείμο (πνζκ ηδκ ζονναθή ηςκ 

ηνδικχκ), εθανιυζηδηε ημπζηά ζηα δυκηζα ιεθέηδξ δ πάζηα ζηίθαςζδξ 

Nupro-M pumice-based fluoride-free (Dentsply International, York, PA).  

 

Ζ ακαθοηζηή πενζβναθή ηδξ εθανιμβήξ ηςκ παναπάκς ζηεοαζιάηςκ 

πανμοζζάγεηαζ ζηδκ εκυηδηα 5.8. 
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5.4 ΣΤΥΑΗΟΠΟΗΖΖ – ΣΤΦΛΟΠΟΗΖΖ ΜΔΛΔΣΖ  

Ζ ηοπαζμπμίδζδ ηαζ δ ηαηακμιή ηςκ αζεεκχκ πναβιαημπμζήεδηε ιε ηδκ 

πνήζδ εζδζημφ θμβζζιζημφ (Microsoft Office Εxcel 2007) ηαεχξ ηαζ 

πζκάηςκ ηοπαζμπμίδζδξ. Ζ ακαημίκςζδ ηδξ ηοπαζμπμίδζδξ ηαζ ηδξ 

ηαηακμιήξ βζκυηακ ηδθεθςκζηχξ ζημκ ελεηαζηή (ΓΓ) απυ επζζηδιμκζηυ 

ζοκενβάηδ (ΓΑ) πμο δεκ είπε ηαιία ειπθμηή ζημ ηθζκζηυ ηιήια ηδξ 

ιεθέηδξ. Κάεε αζεεκήξ έπαζνκε έκακ αφλμκηα ανζειυ, ιε αάζδ ηδκ 

πνμκμθμβζηή ζεζνά έκηαλήξ ημο ζηδκ ιεθέηδ. Ζ αλζμθυβδζδ ηδξ ΟΓΤ υθςκ 

ηςκ αζεεκχκ πναβιαημπμζήεδηε απυ ημκ ίδζμ ελεηαζηή βζα υθμκ ημκ 

πθδεοζιυ. Πανυιμζα, δ εθανιμβή ηςκ πεζναιαηζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ 

πνμσυκηςκ εθέβπμο πναβιαημπμζήεδηε απυ ημκ ελεηαζηή (ΓΓ). Ζ ιδ-

πεζνμονβζηή ηαζ πεζνμονβζηή πενζμδμκηζηή εεναπεία υπςξ ηαζ δ ηαηαβναθή 

πενζμδμκηζηχκ ιεηνήζεςκ πναβιαημπμζήεδηε απυ ημοξ ιεηαπηοπζαημφξ 

θμζηδηέξ ηδξ ηθζκζηήξ. Ζ ιεθέηδ ήηακ δζπθά ηοθθή, δδθαδή μφηε μ αζεεκήξ 

βκχνζγε ζε πμζα εεναπεοηζηή μιάδα ακήηε αθθά μφηε ηαζ μ ελεηαζηήξ. Οζ 

μδμκηυηνειεξ πμο πμνδβήεδηακ ήηακ ηαθοιιέκεξ ιε θεοηυ πενζηφθζβια ιε 

ηέημζμ ηνυπμ χζηε κα ιδκ είκαζ ειθακέξ ημ ειπμνζηυ υκμια ηαζ δ ζφζηαζδ 

ηδξ ηάεε ιίαξ. Οζ πάζηεξ ζηίθαςζδξ πμνδβμφκηακ απυ ημκ επζζηδιμκζηυ 

ζοκενβάηδ (ΓΑ) ζημκ ελεηαζηή (ΓΓ) ζε εζδζηή βοάθζκδ πθάηα ιε εζδζηή 

ζπάεδ θίβα δεοηενυθεπηα πνζκ ηδκ εθανιμβή έηζζ χζηε κα ελαζθαθζζηεί δ 

ηοθθμπμίδζδ ηδξ ιεθέηδξ. 

 

5.5 KΑΣΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΗΟΓΟΝΣΗΚΩΝ ΜΔΣΡΖΔΩΝ 

Οζ ηθζκζημί δείηηεξ ημο πενζμδμκηίμο ηαηαβνάθδηακ ιε ηδ αμήεεζα εκυξ 

πενζμδμκημβνάιιαημξ ζε έλζ επζθάκεζεξ ηάεε δμκηζμφ ημο θναβιμφ απυ 12 

ιεηαπηοπζαημφξ θμζηδηέξ. Οζ πενζμδμκηζηέξ ηαηαβναθέξ ηςκ δμκηζχκ 

πναβιαημπμζήεδηακ ηαηά ηδκ ανπζηή ελέηαζδ, ζημοξ δφμ ιήκεξ ηαζ ζημοξ 

ηέζζενζξ ιήκεξ. Οζ ιεηνήζεζξ ημο PPD ηαζ ημο CAL πναβιαημπμζήεδηακ ιε 

ηδκ αμήεεζα πενζμδμκηζηήξ ιήθδξ πεζνυξ ιε δζααάειζζδ εκυξ πζθζμζημφ  



62 
 

(Hu - Friedy XP-23/QW, Hu - Friedy, Chicago, IL, USA) δ μπμία 

ημπμεεηήεδηε πανάθθδθα ιε ημκ επζιήηδ άλμκα ημο δμκηζμφ. Δπίζδξ 

ηαηαβνάθηδηε μ δείηηδξ αζιμνναβίαξ μφθςκ (BOP) ςξ πανμοζία ή απμοζία 

αζιμνναβίαξ ηαηά ηδκ ακίπκεοζδ ηαζ μ δείηηδξ πθάηαξ (PI) (O‟Leary ηαζ 

ζοκ. 1972) ςξ πανμοζία ή απμοζία ιζηνμαζαηήξ πθάηαξ. Δπζπθέμκ 

πναβιαημπμζήεδηε αηηζκμβναθζηυξ έθεβπμξ ιε πενζαηνμννζγζηέξ 

αηηζκμβναθίεξ ζημ ζφκμθμ ημο μδμκηζημφ θναβιμφ ηαηά ηδκ ανπζηή 

ελέηαζδ βζα ηδκ δζενεφκδζδ ηδξ μζηζηήξ απχθεζαξ. 

 

5.6 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΟΓΤ ΣΟ ΔΡΔΘΗΜΑ ΣΟΤ ΑΔΡΑ ΒΑΖ 

ΣΖ ΚΛΗΜΑΚΑ SCHIFF 

Ζ ΟΓΤ ημο δμκηζμφ αλζμθμβήεδηε ιε έκα ενέεζζια αένα δζάνηεζαξ εκυξ 

δεοηενμθέπημο ζε απυζηαζδ εκυξ εηαημζημφ απυ ηδκ πανεζαηή επζθάκεζα 

ηςκ επζθεβιέκςκ δμκηζχκ ιεθέηδξ. Γζα ημ ζημπυ αοηυ πνδζζιμπμζήεδηακ μζ 

οδνμ-αενμζφνζββεξ ηςκ μπηχ μδμκηζαηνζηχκ ιμκάδςκ ηδξ ιεηαπηοπζαηήξ 

ηθζκζηήξ μζ μπμίεξ ηνμθμδμημφκηαζ ιε ηδκ ίδζα πίεζδ αένα. Σα παναηείιεκα 

δυκηζα απμιμκχεδηακ απυ ηδκ εθανιμβή ημο αένα, ιε ηδκ ημπμεέηδζδ δφμ 

δαηηφθςκ ημο ελεηαζηή ζε αοηά ηαζ ηδκ ηάθορή ημοξ.  

 

Ζ ΟΓΤ ηαηαβνάθδηε ιε ηδκ αμήεεζα ηδξ ηθίιαηαξ βζα ηα ενεείζιαηα αένα 

πμο υνζζε μ Schiff (1994), ςξ ελήξ: 

0 = Γεκ οπάνπεζ ακηίδναζδ ημο αζεεκμφξ ζημ ενέεζζια ημο αένα 

1 = Τπάνπεζ ακηαπυηνζζδ ζημ ενέεζζια ημο αένα αθθά μ αζεεκήξ δεκ γδηά 

ηδκ δζαημπή ημο 

2 = Τπάνπεζ ακηαπυηνζζδ ζημ ενέεζζια ημο αένα ηαζ μ αζεεκήξ γδηά ηδκ 

δζαημπή ημο ή απμιαηνφκεηαζ 

3 = Τπάνπεζ ακηαπυηνζζδ ζημ ενέεζζια ημο αένα ηαζ μ αζεεκήξ ημ εεςνεί 

ηυζμ επχδοκμ ηαζ γδηά ηδκ δζαημπή ημο 
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Δίκαζ απαναίηδημ κα ημκζζηεί υηζ ιυκμ ηα δυκηζα ζηα μπμία ηαηαβνάθδηακ 

ηζιέξ 2 ηαζ 3 ζηδκ ηθίιαηα Schiff ιπμνμφκ κα εεςνδεμφκ ςξ δυκηζα πμο 

ειθακίγμοκ ΟΓΤ, ηαεχξ μ αζεεκήξ ακηαπμηνίκεηαζ ζηo ενέεζζια ημο αένα 

ηαζ γδηά ηδκ δζαημπή ημο (Schiff ηαζ ζοκ. 1994).  

 

5.7 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΟΓΤ ΒΑΖ ΣΖ ΚΛΗΜΑΚΑ VAS (VISUAL 

ANALOGUE SCALE) 

Μεηά ηδκ εθανιμβή ημο ενεείζιαημξ αένα μζ αζεεκείξ ζδιείςκακ ηδκ 

έκηαζδ ημο πυκμο πμο έκζςεακ ζε ιία εοεεία βναιιή 10 εηαημζηχκ 

εηηοπςιέκδ ζε θφθθμ πανηζμφ, βζα ηάεε δυκηζ λεπςνζζηά. οβηεηνζιέκα ημ 

0 ζζμδοκαιμφζε ιε ηαευθμο πυκμ, εκχ ημ 10 ζζμδοκαιμφζε ιε ακοπυθμνμ 

πυκμ (Δζηυκα 2).  

 

5.8 ΚΛΗΝΗΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ 

ΜΔΛΔΣΖ 

Ζ ηθζκζηή αοηή ιεθέηδ πενζεθάιαακε εκκέα επζζηέρεζξ ηαζ έλζ ηαηαβναθέξ 

ΟΓΤ. ηζξ ηνεζξ πνχηεξ ηαηαβναθέξ πναβιαημπμζήεδηε αλζμθυβδζδ ηδξ 

ΟΓΤ ηςκ δμκηζχκ πμο πθδνμφζακ ηα ηνζηήνζα ζοιιεημπήξ ηαζ πμο 

δέπηδηακ ιδ-πεζνμονβζηή πενζμδμκηζηή εεναπεία (ζσνολικά δόνηια 

μελέηης). ηζξ ηνεζξ ηεθεοηαίεξ ηαηαβναθέξ έβζκε αλζμθυβδζδ ηδξ ΟΓΤ 

ιυκμ ηςκ δμκηζχκ πμο δέπηδηακ ζοκδοαζιυ ιδ-πεζνμονβζηήξ ηαζ 

πεζνμονβζηήξ εεναπείαξ (δόνηια μελέηης). Αημθμοεεί δ θεπημιενήξ 

πενζβναθή ηςκ ηθζκζηχκ πανειαάζεςκ (Δζηυκα 3). 

 

5.8.1   1
ε
 επίζθεςε - 1

ε
 θαηαγξαθή ΟΓΤ  

Αθεηδνία ηδξ ιεθέηδξ: ηδκ ζοκεδνία αοηή εθέβπεδηε δ ηαηαθθδθυηδηα 

ηςκ αζεεκχκ ηαζ οπμβνάθδηακ ηα ζπεηζηά δεθηία ζοβηαηάεεζδξ βζα 

ζοιιεημπή ζηδκ ένεοκα. ε αοηή ηδ ζοκεδνία πναβιαημπμζήεδηε 

ηαηαβναθή ηςκ ηθζκζηχκ πενζμδμκηζηχκ παναιέηνςκ ζε υθμ ημκ μδμκηζηυ 
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θναβιυ (BOP, PI, PPD, CAL), αθθά ηαζ αλζμθυβδζδ ηδξ ΟΓΤ. 

οβηεηνζιέκα, δ ΟΓΤ υθςκ ηςκ δμκηζχκ πμο πθδνμφζακ ηα ηνζηήνζα 

ζοιιεημπήξ αλζμθμβήεδηε ςξ πνμξ ημκ ηνφμ αένα ηαζ ηαηαβνάθδηε ηυζμ 

απυ ημκ ελεηαζηή ιε ηδκ αμήεεζα ηδξ ηθίιαηαξ Schiff υζμ ηαζ απυ ημκ 

αζεεκή ιε ηδκ αμήεεζα ηδξ ηθίιαηαξ VAS.  

 

Οζ αζεεκείξ έθααακ θεπημιενείξ μδδβίεξ βζα κα απέπμοκ απυ υθεξ ηζξ 

δζαδζηαζίεξ ζημιαηζηήξ οβζεζκήξ ηαζ απυ ηδκ ιάζδζδ ιαζηίπαξ βζα έλζ χνεξ 

εκχ απυ ιάζδζδ ηαζ ηαηακάθςζδ ηνμθχκ ηαζ πμηχκ βζα ηέζζενζξ χνεξ 

πνζκ απυ ηδκ ηάεε επίζηερδ. ηδκ ίδζα ζοκεδνία, δυεδηακ μδδβίεξ 

ζημιαηζηήξ οβζεζκήξ (ΟΤ) βζα ημκ μνευ ηνυπμ αμονηζίζιαημξ ηαεχξ ηαζ 

έκα παηέημ πμο πενζείπε ιαθαηή μδμκηυαμονηζα ηαζ μδμκηυηνεια, δ μπμία 

είηε πενζείπε ημ απεοαζζεδημπμζδηζηυ έηδμπμ είηε ήηακ απθή θεμνζμφπμξ 

μδμκηυηνεια.  

 

5.8.2   2
ε
 επίζθεςε  

Πνχηδ εαδμιάδα ιεθέηδξ: Πναβιαημπμζήεδηε ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία 

οπυ ημπζηή ακαζζεδζία ζημ έκα διζιυνζμ ημο μδμκηζημφ θναβιμφ, πμο 

αθμνμφζε απμηνφβςζδ ιε ηδκ αμήεεζα πζεγμδθεηηνζηήξ ζοζηεοήξ 

οπενήπςκ (EMS Piezon®, EMS, Nyon, Switzerland) ιε λέζηνα ηφπμο A ηαζ 

P (Swiss Instruments PM, EMS, Nyon, Switzerland) ηαζ ηαοηυπνμκμ 

ηαηαζμκζζιυ φδαημξ ηαεχξ ηαζ νζγζηή απυλεζδ ιε ημπθζάνζα απυλεζδξ 3/4, 

11/12, 13/14 (Hu–Friedy Chicago, IL, USA). Δπζπθέμκ πναβιαημπμζήεδηε 

εθανιμβή πάζηαξ ζηίθαςζδξ (απεοαζζεδημπμζδηζηήξ ή εθέβπμο) ζηα δυκηζα 

ημο διζιμνίμο αοημφ ιεηά ηδκ ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία ηαζ δυεδηακ ΟΤ. 

Ζ εθανιμβή ηδξ πάζηαξ ζηίθαςζδξ ηαηά ηδκ ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία 

πναβιαημπμζήεδηε ιε εθαζηζηυ ηοπεθθμεζδέξ ζε παιδθέξ ζηνμθέξ βζα 15 

δεοηενυθεπηα.  
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5.8.3   3
ε
 επίζθεςε - 2

ε
 θαηαγξαθή ΟΓΤ εκηκνξίνπ  

Γεφηενδ εαδμιάδα ιεθέηδξ: Μζα εαδμιάδα ιεηά ηδκ δεφηενδ επίζηερδ 

μθμηθδνχεδηε δ ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία ζε υθμ ημκ μδμκηζηυ θναβιυ ιε 

ηδκ πναβιαημπμίδζδ απμηνφβςζδξ ηαζ νζγζηήξ απυλεζδξ ζημ δεφηενμ 

διζιυνζμ ηαζ ηδκ εθανιμβή πάζηαξ ζηίθαςζδξ ζηζξ νζγζηέξ επζθάκεζεξ ηςκ 

δμκηζχκ ημο διζιμνίμο αοημφ (απεοαζζεδημπμζδηζηήξ ή εθέβπμο). ηδκ 

ζοκεδνία αοηή αλζμθμβήεδηε δ ΟΓΤ (VAS, Schiff) ηςκ ζσνολικών δονηιών 

μελέηης ημο διζιμνίμο ημ μπμίμ είπε δεπηεί ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία ζηδκ 

δεφηενδ επίζηερδ ηαζ πναβιαημπμζήεδηε επακάθδρδ ηςκ ΟΤ. 

 

5.8.4   4
ε
 επίζθεςε - 2

ε
 θαηαγξαθή ΟΓΤ εκηκνξίνπ 

Σνίηδ εαδμιάδα ιεθέηδξ: Μία εαδμιάδα ιεηά απυ ηδκ ηνίηδ επίζηερδ, μζ 

αζεεκείξ ηθήεδηακ εη κέμο βζα βίκεζ έθεβπμξ ηδξ επμφθςζδξ ηςκ ζζηχκ 

ιεηά ηδκ εεναπεία ηαζ κα ηαηαβναθεί δ ΟΓΤ (VAS, Schiff) ηςκ ζσνολικών 

δονηιών μελέηης ημο διζιμνίμο πμο δέπηδηε ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία ζηδκ 

ηνίηδ επίζηερδ. 

 

5.8.5   5
ε
 επίζθεςε - 3

ε
 θαηαγξαθή ΟΓΤ  

Όβδμδ εαδμιάδα ιεθέηδξ: Έλζ εαδμιάδεξ ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ ιδ-

πεζνμονβζηήξ εεναπείαξ, αλζμθμβήεδηε δ ακηαπυηνζζδ ηςκ πενζμδμκηζηχκ 

ζζηχκ ζηδκ εεναπεία ηαζ ηαηαβνάθδηακ μζ πενζμδμκηζηέξ πανάιεηνμζ 

(BOP, PI, PPD, CAL) ηαεχξ ηαζ δ ΟΓΤ (VAS, Schiff) ηςκ ζσνολικών 

δονηιών μελέηης. Σα δυκηζα πμο ειθάκζζακ αζιμνναβία ζηδκ ακίπκεοζδ ηαζ 

αάεμξ εοθάημο ≥ 5πζθ. ζε ιζα ημοθάπζζημκ απυ ηζξ έλζ επζθάκεζέξ ημοξ 

πνμβναιιαηίζηδηακ κα δζενεοκδεμφκ ιε πεζνμονβζηή εεναπεία. ηδκ 

επίζηερδ αοηή επακαθήθεδηακ μζ ΟΤ. 
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5.8.6   6
ε
 επίζθεςε  

Έκαηδ εαδμιάδα ιεθέηδξ: Πναβιαημπμζήεδηε δ πεζνμονβζηή εεναπεία ιε 

ηδκ ηνμπμπμζδιέκδ ηεπκζηή Widman. Μεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ημο 

πεζνμονβείμο ηαζ θίβμ πνζκ ηδκ ζονναθή ηςκ ηνδικχκ εθανιυζηδηε πάζηα 

ζηίθαςζδξ (απεοαζζεδημπμζδηζηή ή εθέβπμο) ζηζξ εηηεεεζιέκεξ νζγζηέξ 

επζθάκεζεξ ηςκ δμκηζχκ ιεθέηδξ ηαζ υπζ ζε επαθή ιε ημ θαηκζαηυ μζηυ ιε 

ηδκ αμήεεζα εζδζηχκ απμζηεζνςιέκςκ ζθαζνζηχκ αοζιάηςκ ααιααηζμφ 

(ROEKO cotton pellets, size #000, Coltène/Whaledent AG, Switzerland) βζα 

60 δεοηενυθεπηα. Οζ πενίζζεζεξ ηδξ πάζηαξ απμιαηνφκεδηακ ιε ηδκ 

έηπθοζδ ιε θοζζμθμβζηυ μνυ ηαζ πνήζδ πεζνμονβζηήξ ακαννυθδζδξ. Σέθμξ 

δυεδηακ ΟΤ βζα πνήζδ ακηζζδπηζημφ ζημιαηζημφ δζαθφιαημξ 

πθςνελζδίκδξ πςνίξ αθημυθ (Chlorhexil 0.12% Intermed ή Plac Out 0,12% 

Omega Pharma) βζα ιζα εαδμιάδα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ μπμίαξ γδηήεδηε 

ηαζ δ δζαημπή ημο αμονηζίζιαημξ, ιέπνζ ηδκ αθαίνεζδ ηςκ ναιιάηςκ.  

 

5.8.7   7
ε
 επίζθεςε - 4

ε
 θαηαγξαθή ΟΓΤ  

Γέηαηδ εαδμιάδα ιεθέηδξ: Μία εαδμιάδα ιεηά ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηδξ 

πεζνμονβζηήξ εεναπείαξ πναβιαημπμζήεδηε δ αθαίνεζδ ηςκ ναιιάηςκ ηαζ 

δ ηαηαβναθή ηδξ ΟΓΤ (VAS, Schiff) ζηα δόνηια μελέηης πμο δέπηδηακ 

πεζνμονβζηή εεναπεία. Αημθμφεδζακ ΟΤ βζα ζοκέπζζδ αμονηζίζιαημξ ηαζ 

ιεζμδυκηζςκ αμονηζχκ ηαζ δζαημπή ημο ζημιαηζημφ δζαθφιαημξ.  

 

5.8.8   8
ε
 επίζθεςε - 5

ε
 θαηαγξαθή ΟΓΤ  

Δκδέηαηδ εαδμιάδα ιεθέηδξ: Σδκ δεφηενδ ιεηεβπεζνδηζηή εαδμιάδα 

αλζμθμβήεδηε δ ιεηεβπεζνδηζηή πμνεία ημο αζεεκή ηαζ πανάθθδθα έβζκε 

ηαηαβναθή ηδξ ΟΓΤ (VAS, Schiff) ηςκ δονηιών μελέηης. 
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5.8.9   9
ε
 επίζθεςε - 6

ε
 θαηαγξαθή ΟΓΤ  

Γέηαηδ έαδμιδ εαδμιάδα ιεθέηδξ: Σδκ υβδμδ ιεηεβπεζνδηζηή εαδμιάδα 

πναβιαημπμζήεδηε αλζμθυβδζδ ηδξ ΟΓΤ (VAS, Schiff) ηαζ ηαηαβναθή ηδξ 

πενζμδμκηζηήξ ηαηάζηαζδξ ηςκ δονηιών μελέηης πμο δέπηδηακ πεζνμονβζηή 

εεναπεία. Ζ επίζηερδ αοηή ζδιαημδμημφζε ημ πέναξ ηδξ ιεθέηδξ. 

 

5.9 ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

Ζ ακάθοζδ ηςκ ηθζκζηχκ δεδμιέκςκ έβζκε ιε ιμκάδα παναηήνδζδξ ημκ 

αζεεκή. Ζ ηφνζα ακάθοζδ έβζκε “per protocol” (Altman ηαζ ζοκ. 2001) ηαζ 

πενζθάιαακε υθμοξ ημοξ αζεεκείξ πμο ελεηάζηδηακ ηαηά ηδκ αθεηδνία ηαζ 

μθμηθήνςζακ ηδ ιεθέηδ (n=74). Πναβιαημπμζήεδηε ακάθοζδ ηςκ 

πενζμδμκηζηχκ ηαηαβναθχκ υθμο ημο μδμκηζημφ θναβιμφ ηαεχξ ηαζ ηςκ 

ηαηαβναθχκ ηδξ ΟΓΤ. Όζμκ αθμνά ηζξ πενζμδμκηζηέξ ηαηαβναθέξ 

πναβιαημπμζήεδηε ζφβηνζζδ ιεηαλφ ηςκ ιέζςκ υνςκ ηςκ ιεηνήζεςκ ηςκ 

BOP, PI, PPD, CAL ηαηά ηδκ ανπζηή ελέηαζδ ηαζ ιεηά ηδκ εεναπεία βζα 

υθμκ ημκ μδμκηζηυ θναβιυ ηαεχξ ηαζ βζα ηα δόνηια μελέηης ηα μπμία 

δέπηδηακ ζοκδοαζιυ ιδ-πεζνμονβζηήξ ηαζ πεζνμονβζηήξ πενζμδμκηζηήξ 

εεναπείαξ. Δπζπθέμκ, πναβιαημπμζήεδηακ ζοβηνίζεζξ ηςκ ιέζςκ υνςκ ηςκ 

ηαηαβναθχκ ηδξ ΟΓΤ ηυζμ βζα ηδκ ηθίιαηα Schiff (0-3) υζμ ηαζ βζα ηδκ 

ηθίιαηα VAS (0-10). οβηεηνζιέκα, βζα ηα ζσνολικά δόνηια μελέηης πμο 

έθααακ ιυκμ ηδκ ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία ηαζ πμο αλζμθμβήεδηακ ζε ηνεζξ 

πνμκζηέξ ζηζβιέξ αάζδ ηδξ ηθίιαηαξ Schiff ηαζ VAS, πναβιαημπμζήεδηακ 

ζοβηνίζεζξ ηςκ ιέζςκ υνςκ ηςκ ηνζχκ αοηχκ ηαηαβναθχκ ιε ηδκ ανπζηή 

ηαηαβναθή. Γζα ηα δόνηια μελέηης πμο έθααακ ζοκδοαζιυ ιδ-

πεζνμονβζηήξ αθθά ηαζ πεζνμονβζηήξ πενζμδμκηζηήξ εεναπείαξ ηαζ πμο 

αλζμθμβήεδηακ ιε έλζ ηαηαβναθέξ ζηδκ ηθίιαηα Schiff ηαζ VAS, 

πναβιαημπμζήεδηακ ηαηά ημκ ίδζμ ηνυπμ ζοβηνίζεζξ ηςκ ιέζςκ υνςκ ηςκ 

έλζ ηαηαβναθχκ ιε ηδκ ανπζηή ηαηαβναθή.  
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Δπζπθέμκ δζενεοκήεδηε ημ πμζμζηυ ηςκ αζεεκχκ πμο ειθάκζζε ΟΓΤ ζε 

ηάεε επίζηερδ, αάζδ ημο ιέζμο υνμο ηςκ ηζιχκ ζηδκ ηθίιαηα VAS (≥1) 

ηαζ ζηδκ ηθίιαηα Schiff (≥2) ζηα δυκηζα ιεθέηδξ. Σέθμξ πναβιαημπμζήεδηε 

έθεβπμξ ηδξ ηακμκζηυηδηαξ ημο δείβιαημξ ιε ηδκ ζηαηζζηζηή δμηζιαζία 

Kolmogorov–Smirnov Test ηαζ ανέεδηε υηζ ημ δείβια δεκ αημθμοεεί 

ηακμκζηή ηαηακμιή (p<0,05) ηαζ βζα ημκ θυβμ αοηυ πνδζζιμπμζήεδηακ ιδ-

παναιεηνζηέξ δμηζιαζίεξ βζα ηδκ ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ. 

 

Με ηδκ ιδ-παναιεηνζηή δμηζιαζία Wilcoxon Signed Rank Test 

πναβιαημπμζήεδηε βζα ηάεε μιάδα δ ακάθοζδ ηδξ ιεηααμθήξ ηςκ ιέζςκ 

υνςκ ηςκ πενζμδμκηζηχκ ηαηαβναθχκ (BOP, PI, PPD, CAL) αθθά ηαζ ηςκ 

ηαηαβναθχκ ηδξ ΟΓΤ (Schiff, VAS), ζε ηάεε πνμκζηή ζηζβιή απυ ηδκ 

αθεηδνία. Ζ ιδ-παναιεηνζηή δμηζιαζία Mann - Whitney U Test 

πνδζζιμπμζήεδηε βζα ηδκ δζενεφκδζδ ηδξ μιμζμβέκεζαξ ιεηαλφ ηςκ δφμ 

μιάδςκ υζμκ αθμνά ηζξ πενζμδμκηζηέξ ηαηαβναθέξ αθθά ηαζ ηζξ 

ηαηαβναθέξ ΟΓΤ ηαηά ηδκ ανπζηή ελέηαζδ. ηδ ζοκέπεζα ιε ηδκ δμηζιαζία 

Mann - Whitney U Test έβζκε ζφβηνζζδ ηςκ ηζιχκ ηςκ πενζμδμκηζηχκ 

ηαηαβναθχκ ηαζ ηςκ ηαηαβναθχκ ηδξ ΟΓΤ ακάιεζα ζηζξ δφμ μιάδεξ ζε 

ηάεε πνμκζηή ζηζβιή υζμ ηαζ ζηζξ ιεηααμθέξ ημοξ απυ ηδκ αθεηδνία. Σμ 

Fisher’s Exact Test πνδζζιμπμζήεδηε βζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ ζοβηνίζεςκ 

ιεηαλφ ηςκ δφμ μιάδςκ υζμκ αθμνά ηα πμζμζηά ηςκ αζεεκχκ πμο 

ειθάκζζακ ΟΓΤ (≥2 ζηδκ ηθίιαηα Schiff, ≥1 ζηδκ ηθίιαηα VAS) ηαζ ηςκ 

αηυιςκ πμο δεκ ειθάκζζακ ζε ηάεε ηαηαβναθή.  

 

Σέθμξ πναβιαημπμζήεδηακ ζοζπεηίζεζξ ιε ηδκ αμήεεζα ημο Spearman's 

Correlation Coefficient, ιεηαλφ PI ηαζ δεζηηχκ ΟΓΤ VAS / Schiff ηυζμ ζηδκ 

ανπζηή ελέηαζδ υζμ ηαζ ζημοξ δφμ ιήκεξ. Πανυιμζεξ ζοζπεηίζεζξ 

πναβιαημπμζήεδηακ ιεηαλφ CAL ηαζ VAS / Schiff ζηζξ ίδζεξ πνμκζηέξ 

ζηζβιέξ (αθεηδνία, δφμ ιήκεξ). 
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Σμ επίπεδμ ζηαηζζηζηήξ ζδιακηζηυηδηαξ ηέεδηε ζημ p=0.05. Όθεξ μζ 

ζηαηζζηζηέξ ακαθφζεζξ πναβιαημπμζήεδηακ ιε ηδ πνήζδ εκυξ ζηαηζζηζημφ 

παηέημο (SPSS edition 21.0, SPSS Inc. Chicago, IL, USA). 
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6. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Σδκ ιεθέηδ αοηή μθμηθήνςζακ 74 αζεεκείξ εη ηςκ μπμίςκ μζ 38 ακήηακ 

ζηδκ πεζναιαηζηή μιάδα (μιάδα A) ηαζ μζ 36 ζηδκ μιάδα εθέβπμο  

(μιάδα B). Οζ αζεεκείξ πμο εβηαηέθεζρακ ηδκ ιεθέηδ ήηακ 17, εη ηςκ 

μπμίςκ μζ εκκέα ακήηακ ζηδκ πεζναιαηζηή μιάδα ηαζ μζ μπηχ ζηδκ μιάδα 

εθέβπμο (Δζηυκα 4). Ζ πθεζμρδθία ηςκ δμκηζχκ ιεθέηδξ ηαζ βζα ηζξ δφμ 

μιάδεξ ακήηε ζημκ άκς μδμκηζηυ θναβιυ. Σα δδιμβναθζηά ζημζπεία ηςκ 

αζεεκχκ, δ ζοκήεεζα  ηαπκίζιαημξ, o ιέζμξ ανζειυξ δμκηζχκ ιεθέηδξ ηαζ 

ζοκμθζηχκ δμκηζχκ ιεθέηδξ ακά αζεεκή, μ ιέζμξ ανζειυξ δμκηζχκ ακά 

αζεεκή ηαζ δ ηαηακμιή ηςκ δμκηζχκ ιεθέηδξ ακά θναβιυ πανμοζζάγμκηαζ 

ζημοξ Πίκαηεξ 1 ηαζ 2. 

 

6.1 ΠΔΡΗΟΓΟΝΣΗΚΔ ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΟΤ 

ΟΓΟΝΣΗΚΟΤ ΦΡΑΓΜΟΤ 

6.1.1 Γείθηεο αηκνξξαγίαο (BOP) 

Μεηαλφ ηδξ ανπζηήξ ηαηαβναθήξ ηαζ ημο επακεθέβπμο ηςκ δφμ ιδκχκ, 

πανμοζζάζηδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή αεθηίςζδ ζημ δείηηδ αζιμνναβίαξ 

ηαηά 33,16% (19,4) βζα ηδκ πεζναιαηζηή μιάδα ηαζ 27,72% (25,4) βζα ηδκ 

μιάδα εθέβπμο (Wilcoxon’s Signed Rank Τest, p<0,001) (Πίκαηαξ 3). 

Μεηαλφ ηςκ δφμ μιάδςκ δεκ παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά 

μφηε ζηδκ αθεηδνία αθθά μφηε ηαζ ζημοξ δφμ ιήκεξ (Mann - Whitney U 

Test, p>0,05). 

 

6.1.2 Γείθηεο πιάθαο (PI) 

Οζ αζεεκείξ ηςκ δφμ μιάδςκ πανμοζίαζακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή αεθηίςζδ 

ζημκ δείηηδ πθάηαξ ζημοξ δφμ ιήκεξ. οβηεηνζιέκα δ πεζναιαηζηή μιάδα 

ειθάκζζε αεθηίςζδ ηαηά 35,76% (23,4) εκχ δ μιάδα εθέβπμο ηαηά 30,02% 

(22,19) (Wilcoxon’s Signed Rank Τest, p<0,001) (Πίκαηαξ 3). Μεηαλφ ηςκ 
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δφμ μιάδςκ δεκ παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά μφηε ζηδκ 

αθεηδνία αθθά μφηε ηαζ ζημοξ δφμ ιήκεξ (Mann-Whitney U Test, p>0,05).  

 

6.1.3 Βάζνο ζπιάθνπ (PPD) 

Καζ ζηζξ δφμ μιάδεξ, παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή ιείςζδ ηυζμ 

ημο ζοκμθζημφ αάεμοξ ηςκ εοθάηςκ υζμ ηαζ ημο πμζμζημφ ηςκ εοθάηςκ 

ιε αάεμξ ≥ 5πζθ. ζημοξ δφμ ιήκεξ (Πίκαηαξ 3). Ζ πεζναιαηζηή μιάδα 

ειθάκζζε αεθηίςζδ ζημ αάεμξ ηςκ εοθάηςκ ηαηά 0,56 (0,39) πζθζμζηά αθθά 

ηαζ ιείςζδ ημο πμζμζημφ ηςκ εοθάηςκ ιε αάεμξ ≥ 5πζθ. ηαηά 8,76% (8,16) 

εκχ δ μιάδα εθέβπμο ειθάκζζε αεθηίςζδ ηαηά 0,62 (0,48) πζθζμζηά ηαζ 

ιείςζδ ημο πμζμζημφ ηςκ εοθάηςκ ιε αάεμξ ≥ 5πζθ. ηαηά 11,08% (8,63) 

ακηίζημζπα (Wilcoxon’s Signed Rank Τest, p<0,001). Μεηαλφ ηςκ δφμ 

μιάδςκ δεκ παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά μφηε ζηδκ 

αθεηδνία αθθά μφηε ηαζ ζημοξ δφμ ιήκεξ (Mann-Whitney U Test, p>0,05). 

 

6.1.4 Κιηληθό επίπεδν πξόζθπζεο (CAL) 

ημοξ δφμ ιήκεξ παναηδνήεδηε ηαζ βζα ηζξ δφμ μιάδεξ ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηυ ηένδμξ πνυζθοζδξ πενίπμο ίζμ ιε 0,40 (0,35-0,48) πζθζμζηά 

(Wilcoxon’s Signed Rank Τest, p<0,001) (Πίκαηαξ 3). Μεηαλφ ηςκ μιάδςκ 

δεκ παναηδνήεδηε ηαιία ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά μφηε ζηδκ 

αθεηδνία αθθά μφηε ηαζ ζημοξ δφμ ιήκεξ (Mann-Whitney U Test, p>0,05). 

 

6.2 ΠΔΡΗΟΓΟΝΣΗΚΔ ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ ΓΟΝΣΗΩΝ ΜΔΛΔΣΖ 

6.2.1 Γείθηεο αηκνξξαγίαο (BOP) 

Καζ βζα ηζξ δφμ μιάδεξ, μ δείηηδξ αζιμνναβίαξ ειθάκζζε ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηή αεθηίςζδ ζημοξ δφμ ιήκεξ ηαζ ζημοξ ηέζζενζξ ιήκεξ. Ζ 

πεζναιαηζηή μιάδα πανμοζίαζε αεθηίςζδ ηαηά 34,94% (35,39) ζημοξ δφμ 

ιήκεξ ηαζ ηαηά 48,17% (30,15) ζημοξ ηέζζενζξ εκχ δ μιάδα εθέβπμο ηαηά 

29,38% (30,72) ηαζ 47,84% (25,70) ακηίζημζπα (Wilcoxon’s Signed Rank 
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Τest, p<0,001) (Πίκαηαξ 4). ε ηαιία πνμκζηή ζηζβιή δεκ παναηδνήεδηε 

ηαιία ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ (Mann-Whitney 

U Test, p>0,05).  

 

6.2.2 Γείθηεο πιάθαο (PI) 

ημοξ δφμ ηαζ ηέζζενζξ ιήκεξ, μ δείηηδξ πθάηαξ ειθάκζζε ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηή αεθηίςζδ ηαζ βζα ηζξ δφμ μιάδεξ. οβηεηνζιέκα δ πεζναιαηζηή 

μιάδα πανμοζίαζε αεθηίςζδ ηαηά 34,49% (30,55) ζημοξ δφμ ιήκεξ ηαζ 

42,95% (34,74) ζημοξ ηέζζενζξ ιήκεξ, εκχ δ μιάδα εθέβπμο ηαηά 27,21% 

(30,24) ηαζ 37,62% (34,30) ακηίζημζπα (Wilcoxon’s Signed Rank Τest, 

p<0,001) (Πίκαηαξ 4). ε ηαιία πνμκζηή ζηζβιή δεκ παναηδνήεδηε 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ (Mann-Whitney U Test, 

p>0,05). 

 

6.2.3 Βάζνο ζπιάθνπ (PPD) 

Καζ βζα ηζξ δφμ μιάδεξ ζημοξ δφμ ηαζ ηέζζενζξ ιήκεξ παναηδνήεδηε 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή ιείςζδ ηυζμ ζηα αάεδ ηςκ εοθάηςκ υζμ ηαζ ζηα 

πμζμζηά ηςκ εοθάηςκ ιε αάεμξ ≥ 5πζθ. (Πίκαηαξ 4). Ζ πεζναιαηζηή μιάδα 

πανμοζίαζε ιείςζδ ημο αάεμοξ ηςκ εοθάηςκ ηαηά 0,54 (0,47) πζθζμζηά 

ζημοξ δφμ ιήκεξ ηαζ ηαηά 1,91 (1,35) πζθζμζηά ζημοξ ηέζζενζξ ηαζ ιείςζδ 

ημο πμζμζημφ ηςκ εοθάηςκ ιε αάεμξ ≥ 5πζθ. ηαηά 14,39% (15,34) ζημοξ 

δφμ ιήκεξ ηαζ ηαηά 35,76% (27,34) ζημοξ ηέζζενζξ (Wilcoxon’s Signed 

Rank Τest, p<0,001). Ζ μιάδα εθέβπμο πανμοζίαζε ιείςζδ ημο αάεμοξ ηςκ 

εοθάηςκ ηαηά 0,68 (0,66) πζθζμζηά ζημοξ δφμ ιήκεξ ηαζ ηαηά 2,25 (1,16) 

πζθζμζηά ζημοξ ηέζζενζξ. Βνέεδηε ιείςζδ ημο πμζμζημφ ηςκ εοθάηςκ ιε 

αάεμξ ≥ 5πζθ. ηαηά 14,57% (17,83) ζημοξ δφμ ιήκεξ ηαζ ηαηά 35,81% 

(19,57) ζημοξ ηέζζενζξ (Wilcoxon’s Signed Rank Τest, p<0,001). ε ηαιία 

πνμκζηή ζηζβιή δεκ παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ 

ηςκ μιάδςκ (Mann-Whitney U Test p>0,05). 
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6.2.4 Κιηληθό επίπεδν πξόζθπζεο (CAL) 

Καζ μζ δφμ μιάδεξ πανμοζίαζακ ηένδμξ πνυζθοζδξ ζημοξ δφμ ιήκεξ ηαζ 

ζημοξ ηέζζενζξ ιήκεξ. οβηεηνζιέκα ημ ηένδμξ πνυζθοζδξ βζα ηδκ 

πεζναιαηζηή μιάδα ανέεδηε 0,29 (0,60) πζθζμζηά ζημοξ δφμ ιήκεξ ηαζ 0,94 

(1,74) πζθζμζηά ζημοξ ηέζζενζξ ηαζ βζα ηδκ μιάδα εθέβπμο 0,33 (0,56) 

πζθζμζηά ζημοξ δφμ ιήκεξ ηαζ 1,49 πζθζμζηά (2,09) ζημοξ ηέζζενζξ 

(Wilcoxon’s Signed Rank Τest, p<0,01) (Πίκαηαξ 4). Μεηαλφ ηςκ δφμ 

μιάδςκ δεκ παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ζε ηαιία 

πνμκζηή ζηζβιή (Mann-Whitney U Test, p>0,05). 

 

6.3 ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ ΟΓΤ ΓΗΑ ΣΑ ΓΟΝΣΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΠΟΤ 

ΓΔΥΣΖΚΑΝ ΜΖ-ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΚΑΗ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ 

ΘΔΡΑΠΔΗΑ  

Οζ ηαηαβναθέξ ηδξ ΟΓΤ αθμνμφκ ημοξ δείηηεξ VAS ηαζ Schiff βζα υθα ηα 

δόνηια μελέηης (N=238) πμο δέπηδηακ ζοκδοαζιυ ιδ-πεζνμονβζηήξ αθθά 

ηαζ πεζνμονβζηήξ πενζμδμκηζηήξ εεναπείαξ. Παναηάης αημθμοεμφκ 

ακαθοηζηά ηα απμηεθέζιαηα βζα ημκ ηάεε δείηηδ ηαζ ηδκ ηάεε ηαηαβναθή, 

ηα μπμία πανμοζζάγμκηαζ ζοκμπηζηά ζημοξ πίκαηεξ 5 ηαζ 6. O απυθοημξ 

ανζειυξ δμκηζχκ ιεθέηδξ πμο ειθακίγεζ ΟΓΤ ζε ηάεε πνμκζηή ζηζβιή 

(VAS ≥1 εη., SCHIFF ≥ 2) πανμοζζάγεηαζ ζημκ πίκαηα 10.  

 

6.3.1   1
ε
 επίζθεςε - 1

ε
 θαηαγξαθή ΟΓΤ  

Ζ ιέζδ ηζιή ηδξ ηθίιαηαξ VAS ηςκ δμκηζχκ ιεθέηδξ ανέεδηε 1,12 (1,50) 

εηαημζηά βζα ηδκ πεζναιαηζηή μιάδα ηαζ 1,88 (1,97) εηαημζηά βζα ηδκ 

μιάδα εθέβπμο, εκχ δ ιέζδ ηζιή ηδξ ηθίιαηαξ Schiff ανέεδηε 0,10 (0,29) 

ηαζ 0,20 (0,53) ιμκάδεξ ακηίζημζπα (Πίκαηαξ 5). Καηά ηδκ ανπζηή ελέηαζδ 

δεκ παναηδνήεδηε ηαιία ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ δφμ 

μιάδςκ ζε ηαιία απυ ηζξ δφμ ηθίιαηεξ (Mann-Whitney U Test, p>0,05). 
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6.3.2   3
ε
 θαη 4

ε
 επίζθεςε - 2

ε
 θαηαγξαθή ΟΓΤ  

 Κθίιαηα VAS  

Μία εαδμιάδα ιεηά ηδκ ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία δ ιέζδ ηζιή ηδξ ηθίιαηαξ 

VAS, ανέεδηε 0,79 (1,13) εηαημζηά βζα ηδκ πεζναιαηζηή μιάδα ηαζ  

3,92 (2,58) εηαημζηά βζα ηδκ μιάδα εθέβπμο δ μπμία ειθάκζζε ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηή επζδείκςζδ ζε ζπέζδ ιε ηδκ πεζναιαηζηή μιάδα (Mann-Whitney 

U Test, p<0,001) (Πίκαηαξ 5).  

 

 Κθίιαηα Schiff 

Οζ ιέζεξ ηζιέξ ηδξ ηθίιαηαξ ανέεδηακ 0,03 (0,20) ιμκάδεξ βζα ηδκ 

πεζναιαηζηή μιάδα ηαζ 0,84 (1,02) ιμκάδεξ βζα ηδκ μιάδα εθέβπμο δ μπμία 

ειθάκζζε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή επζδείκςζδ ζε ζπέζδ ιε ηδκ πεζναιαηζηή 

μιάδα (Mann-Whitney U Test, p<0,001) (Πίκαηαξ 5).  

 

 φβηνζζδ δεφηενδξ ηαηαβναθήξ ιε ηδκ ανπζηή ηαηαβναθή 

Όζμκ αθμνά ηδκ ηθίιαηα VAS, ανέεδηε υηζ ιζα εαδμιάδα ιεηά ηδκ ιδ-

πεζνμονβζηή εεναπεία δ πεζναιαηζηή μιάδα ειθάκζζε ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηή αεθηίςζδ ηαηά 0,32 (0,89) εηαημζηά (Wilcoxon’s Signed Rank 

Τest, p<0,05) εκχ δ μιάδα εθέβπμο ειθάκζζε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή 

επζδείκςζδ ηαηά 2,05 (1,35) εηαημζηά (Wilcoxon’s Signed Rank Τest, 

p<0,001) (Πίκαηαξ 6). Πανυιμζα απμηεθέζιαηα ηαηαβνάθμκηαζ ηαζ βζα ηδκ 

ηθίιαηα Schiff, ιε ηδκ πεζναιαηζηή μιάδα κα ειθακίγεζ αεθηίςζδ ηαηά  

0,07 (0,29) ιμκάδεξ δ μπμία υιςξ δεκ είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή, εκχ δ 

μιάδα εθέβπμο ειθακίγεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή επζδείκςζδ ηαηά  

0,64 (0,95) ιμκάδεξ (Wilcoxon’s Signed Rank Τest, p<0,001). Μεηαλφ ηςκ 

δφμ μιάδςκ παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ηαζ βζα ηζξ δφμ 

ηθίιαηεξ ηαηά ηδκ πνμκζηή αοηή ζηζβιή (Mann-Whitney U Test, p<0,001).  
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6.3.3   5
ε
 επίζθεςε - 3

ε
 θαηαγξαθή ΟΓΤ  

 Κθίιαηα VAS 

 Οζ ηζιέξ πμο ηαηαβνάθδηακ δφμ ιήκεξ ιεηά ημ πέναξ ηδξ ιδ-πεζνμονβζηήξ 

εεναπείαξ ήηακ 0,35 (0,67) εηαημζηά βζα ηδκ πεζναιαηζηή μιάδα ηαζ 2,61 

(1,91) εηαημζηά βζα ηδκ μιάδα εθέβπμο, δ μπμία ειθάκζζε ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηή επζδείκςζδ ζε ζπέζδ ιε ηδκ πεζναιαηζηή μιάδα (Mann-Whitney 

U Test, p<0,001) (Πίκαηαξ 5).  

 

 Κθίιαηα Schiff 

 Οζ ηζιέξ βζα ηδκ ηθίιαηα Schiff ανέεδηακ 0,02 (0,07) ιμκάδεξ βζα ηδκ 

πεζναιαηζηή μιάδα ηαζ 0,51 (0,75) ιμκάδεξ βζα ηδκ μιάδα εθέβπμο, δ μπμία 

ειθάκζζε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή επζδείκςζδ ζε ζπέζδ ιε ηδκ πεζναιαηζηή 

μιάδα (Mann-Whitney U Test, p<0,001) (Πίκαηαξ 5).  

 

 φβηνζζδ ηνίηδξ ηαηαβναθήξ ιε ηδκ ανπζηή ηαηαβναθή  

Καηά ηδκ ιεεφζηενδ πενίμδμ ιεηά ηδκ ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία, δ 

πεζναιαηζηή μιάδα πανμοζίαζε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή αεθηίςζδ ζηδκ 

ηθίιαηα VAS ηαηά 0,77 (1,34) εηαημζηά (Wilcoxon’s Signed Rank Τest, 

p<0,001) εκχ δ αεθηίςζδ ζηδκ ηθίιαηα Schiff δεκ ανέεδηε ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηή (Πίκαηαξ 6). Ακηζεέηςξ δ μιάδα εθέβπμο πανμοζίαζε 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή επζδείκςζδ ηυζμ ζηδκ ηθίιαηα VAS ηαηά 0,74 (1,53) 

εηαημζηά (Wilcoxon’s Signed Rank Τest, p<0,01) υζμ ηαζ ζηδκ ηθίιαηα 

Schiff ηαηά 0,31 (0,74) ιμκάδεξ (Wilcoxon’s Signed Rank Τest, p<0,05). 

Μεηαλφ ηςκ δφμ μιάδςκ παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά 

ηυζμ βζα ηδκ ηθίιαηα VAS (Mann-Whitney U Test, p<0,001), υζμ ηαζ βζα 

ηδκ ηθίιαηα Schiff (Mann-Whitney U Test, p<0,01). 
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6.3.4   7
ε
 επίζθεςε - 4

ε
 θαηαγξαθή ΟΓΤ  

 Κθίιαηα VAS 

Καηά ηδκ πνχηδ ιεηεβπεζνδηζηή εαδμιάδα δ ηζιή ηδξ ηθίιαηαξ VAS 

ανέεδηε βζα ηδκ πεζναιαηζηή μιάδα 0,66 (0,75) εηαημζηά εκχ βζα ηδκ 

μιάδα εθέβπμο 6,03 (2,63) εηαημζηά. Ζ μιάδα εθέβπμο ειθάκζζε 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή επζδείκςζδ ζε ζπέζδ ιε ηδκ πεζναιαηζηή μιάδα 

(Mann-Whitney U Test, p<0,001) (Πίκαηαξ 5). 

 

 Κθίιαηα Schiff 

Oζ ηζιέξ ηδξ ηθίιαηαξ Schiff ανέεδηακ 0,08 (0,27) ιμκάδεξ ηαζ 2,04 (1,11) 

ιμκάδεξ βζα ηδκ πεζναιαηζηή μιάδα ηαζ ηδκ μιάδα εθέβπμο ακηίζημζπα, ιε 

ηδκ ηεθεοηαία κα ειθακίγεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή επζδείκςζδ ζε ζπέζδ ιε 

ηδκ πεζναιαηζηή μιάδα (Mann-Whitney U Test, p<0,001) (Πίκαηαξ 5). 

 

 φβηνζζδ ηέηανηδξ ηαηαβναθήξ ιε ηδκ ανπζηή ηαηαβναθή 

Ζ πεζναιαηζηή μιάδα πανμοζίαζε αεθηίςζδ υζμκ αθμνά ηδκ ηθίιαηα VAS 

ηαηά 0,46 (1,20) εηαημζηά ηαζ υζμ αθμνά ηδκ ηθίιαηα Schiff ηαηά  

0,02 (0,38) ιμκάδεξ, μζ μπμίεξ υιςξ αεθηζχζεζξ δεκ ήηακ ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηέξ (Πίκαηαξ 6). Όζμκ αθμνά ηδκ μιάδα εθέβπμο πανμοζίαζε 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή επζδείκςζδ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ανπζηή ελέηαζδ ηυζμ 

ζηδκ ηθίιαηα VAS ηαηά 4,15 (1,78) εηαημζηά (Wilcoxon’s Signed Rank 

Τest, p<0,001) υζμ ηαζ ζηδκ ηθίιαηα Schiff ηαηά 1,84 (1,08) ιμκάδεξ 

(Wilcoxon’s Signed Rank Τest, p<0,001). Μεηαλφ ηςκ δφμ μιάδςκ 

παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ηυζμ βζα ηδκ ηθίιαηα VAS 

(Mann-Whitney U Test, p<0,001) υζμ ηαζ βζα ηδκ ηθίιαηα Schiff (Mann-

Whitney U Test, p<0,001). 
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6.3.5   8
ε
 επίζθεςε - 5

ε
 θαηαγξαθή ΟΓΤ  

 Κθίιαηα VAS 

Καηά ηδκ δεφηενδ ιεηεβπεζνδηζηή μιάδα δ ηζιή πμο ηαηαβνάθδηε βζα ηδκ 

πεζναιαηζηή μιάδα είκαζ 0,30 (0,41) εηαημζηά εκχ βζα ηδκ μιάδα εθέβπμο 

5,19 (2,75) εηαημζηά (Πίκαηαξ 5). Ζ μιάδα εθέβπμο ειθάκζζε ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηή επζδείκςζδ ζε ζπέζδ ιε ηδκ πεζναιαηζηή μιάδα (Mann-Whitney 

U Test, p<0,001). 

 

 Κθίιαηα Schiff 

Οζ ηζιέξ βζα ηδκ ηθίιαηα Schiff ανέεδηακ 0,01 (0,04) ιμκάδεξ ηαζ 1,69 

(1,13) ιμκάδεξ βζα ηδκ πεζναιαηζηή μιάδα ηαζ ηδκ μιάδα εθέβπμο 

ακηίζημζπα, ιε ηδκ ηεθεοηαία κα ειθακίγεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή 

επζδείκςζδ ζε ζπέζδ ιε ηδκ πεζναιαηζηή μιάδα (Mann-Whitney U Test, 

p<0,001) (Πίκαηαξ 5). 

 

 φβηνζζδ πέιπηδξ ηαηαβναθήξ ιε ηδκ ανπζηή ηαηαβναθή 

Ζ πεζναιαηζηή μιάδα ειθακίγεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή αεθηίςζδ ηυζμ ζηδκ 

ηθίιαηα VAS ηαηά 0,81 (1,27) εηαημζηά (Wilcoxon’s Signed Rank Τest, 

p<0,001) υζμ ζηδκ ηθίιαηα Schiff ηαηά 0,09 (0,29) ιμκάδεξ (Wilcoxon’s 

Signed Rank Τest, p<0,05) (Πίκαηαξ 6). Ακηζεέηςξ δ μιάδα εθέβπμο 

ειθακίγεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή επζδείκςζδ ηαηά 3,31 (1,84) εηαημζηά 

ζηδκ ηθίιαηα VAS (Wilcoxon’s Signed Rank Τest, p<0,001) ηαζ ηαηά 1,49 

(1,07) ιμκάδεξ ζηδκ ηθίιαηα Schiff (Wilcoxon’s Signed Rank Τest, 

p<0,001). Μεηαλφ ηςκ δφμ μιάδςκ παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή 

δζαθμνά ηυζμ βζα ηδκ ηθίιαηα VAS (Mann-Whitney U Test, p<0,001), υζμ 

ηαζ βζα ηδκ ηθίιαηα Schiff (Mann-Whitney U Test, p<0,001). 
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6.3.6   9
ε
 επίζθεςε - 6

ε
 θαηαγξαθή ΟΓΤ  

 Κθίιαηα VAS 

Οζ ηζιέξ πμο ηαηαβνάθμκηαζ ηαηά ηδκ υβδμδ ιεηεβπεζνδηζηή εαδμιάδα είκαζ 

0,37 (0,85) εηαημζηά βζα ηδκ πεζναιαηζηή μιάδα ηαζ 3,44 (2,30) εηαημζηά 

βζα ηδκ μιάδα εθέβπμο (Πίκαηαξ 5). Ζ δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ 

ανέεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή ζε αοηή ηδκ πνμκζηή ζηζβιή (Mann-Whitney 

U Test, p<0,001).  

 

 Κθίιαηα Schiff 

Οζ ηζιέξ βζα ηδκ ηθίιαηα Schiff ανέεδηακ 0,03 (0,20) ιμκάδεξ βζα ηδκ 

πεζναιαηζηή μιάδα ηαζ 0,69 (0,93) ιμκάδεξ βζα ηδκ μιάδα εθέβπμο 

(Πίκαηαξ 5). Μεηαλφ ηςκ μιάδςκ ανέεδηε κα οπάνπεζ ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηή δζαθμνά ηαηά ηδκ πνμκζηή αοηή ζηζβιή (Mann-Whitney U Test, 

p<0,001). 

 

 φβηνζζδ έηηδξ ηαηαβναθήξ ιε ηδκ ανπζηή ηαηαβναθή 

Ζ πεζναιαηζηή μιάδα πανμοζζάγεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή αεθηίςζδ ηαηά 

0,74 (1,59) εηαημζηά υζμκ αθμνά ηδκ ηθίιαηα VAS (Wilcoxon’s Signed 

Rank Τest, p<0,001) ηαζ αεθηίςζδ ηαηά 0,07 (0,34) ιμκάδεξ υζμκ αθμνά 

ηδκ ηθίιαηα Schiff δ μπμία υιςξ δεκ είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή 

(Wilcoxon’s Signed Rank Τest, p>0,05) (Πίκαηαξ 6). Ζ μιάδα εθέβπμο 

ζοκεπίγεζ κα ειθακίγεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή επζδείκςζδ ηυζμ ζηδκ 

ηθίιαηα VAS ηαηά 1,57 (1,70) εηαημζηά (Wilcoxon’s Signed Rank Τest, 

p<0,001). υζμ ηαζ ζηδκ ηθίιαηα Schiff ηαηά 0,47 (0,76) ιμκάδεξ 

(Wilcoxon’s Signed Rank Τest, p<0,01). Μεηαλφ ηςκ μιάδςκ ανέεδηε κα 

οπάνπεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ηαζ βζα ηζξ δφμ ηθίιαηεξ (Mann-

Whitney U Test, p<0,001). 
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6.4 ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ ΣΖ ΟΓΤ ΓΗΑ ΣΑ ΤΝΟΛΗΚΑ ΓΟΝΣΗΑ 

ΜΔΛΔΣΖ ΠΟΤ ΓΔΥΣΖΚΑΝ ΜΟΝΟ ΜΖ-ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ 

ΠΔΡΗΟΓΟΝΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ 

Οζ ηαηαβναθέξ ηδξ ΟΓΤ αθμνμφκ ημοξ δείηηεξ VAS ηαζ Schiff βζα ηα 

ζσνολικά δόνηια μελέηης (N=590) πμο δέπηδηακ ιδ-πεζνμονβζηή 

πενζμδμκηζηή εεναπεία ηαζ υπζ επί ημο ζοκυθμο αοηχκ πμο δέπηδηακ ιδ-

πεζνμονβζηή ηαζ πεζνμονβζηή πενζμδμκηζηή εεναπεία. Παναηάης 

αημθμοεμφκ ακαθοηζηά ηα απμηεθέζιαηα βζα ημκ ηάεε δείηηδ ηαζ ηδκ ηάεε 

ηαηαβναθή, ηα μπμία πανμοζζάγμκηαζ ζημκ Πίκαηα 7.  

 

6.4.1   1
ε
 επίζθεςε - 1

ε
 θαηαγξαθή ΟΓΤ 

 Κθίιαηα VAS 

ε αοηήκ ηδκ πνμκζηή ζηζβιή ανέεδηε υηζ δ πεζναιαηζηή μιάδα θαιαάκεζ 

ηζιή ίζδ ιε 1,04 (1,36) εηαημζηά εκχ δ μιάδα εθέβπμο ηζιή ίζδ ιε 1,72 

(1,74) εηαημζηά (Πίκαηαξ 7). Μεηαλφ ηςκ δφμ μιάδςκ παναηδνήεδηε 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιε ηδκ μιάδα εθέβπμο κα ειθακίγεζ ελανπήξ 

ορδθυηενεξ ηζιέξ ΟΓΤ απυ υηζ δ πεζναιαηζηή μιάδα (Mann-Whitney U 

Test, p<0,001).  

 

 Κθίιαηα Schiff 

Οζ ηζιέξ ζηδκ ηθίιαηα Schiff ανέεδηακ 0,11 (0,29) ηαζ 0,16 (0,40) ιμκάδεξ 

βζα ηδκ πεζναιαηζηή μιάδα ηαζ ηδκ μιάδα εθέβπμο ακηίζημζπα, πςνίξ κα 

παναηδνείηαζ ηαιία ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ 

(Mann-Whitney U Test, p>0,05) (Πίκαηαξ 7). 
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6.4.2   3
ε
 θαη 4

ε
 επίζθεςε - 2

ε
 θαηαγξαθή ΟΓΤ  

 Κθίιαηα VAS 

ε αοηήκ ηδ πνμκζηή ζηζβιή, ανέεδηε υηζ δ ηθίιαηα VAS θαιαάκεζ βζα ηδκ 

πεζναιαηζηή μιάδα ηζιή ίζδ ιε 0,75 (1,06) εηαημζηά εκχ βζα ηδκ μιάδα 

εθέβπμο ίζδ ιε 3,51 (2,15) εηαημζηά (Πίκαηαξ 7). Μεηαλφ ηςκ δφμ μιάδςκ 

παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιε ηδκ μιάδα εθέβπμο κα 

ειθακίγεζ ιεβαθφηενεξ ηζιέξ ΟΓΤ (Mann -Whitney U Test, p<0,001).  

 

 Κθίιαηα Schiff 

Ζ πεζναιαηζηή μιάδα ζηδκ ηθίιαηα Schiff θαιαάκεζ ηδκ ηζιή 0,04 (0,20) 

ηαζ δ μιάδα εθέβπμο ηδκ ηζιή 0,76 (0,91) (Πίκαηαξ 7). Καιία δζαθμνά δεκ 

παναηδνείηαζ ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ ζε αοηήκ ηδ πνμκζηή ζηζβιή (Mann-

Whitney U Test, p>0,05).  

 

 φβηνζζδ δεφηενδξ ηαηαβναθήξ ιε ηδκ ανπζηή ηαηαβναθή  

ηδκ ηθίιαηα VAS, δ πεζναιαηζηή μιάδα ειθάκζζε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή 

αεθηίςζδ ηαηά 0,29 (0,83) εηαημζηά (Wilcoxon’s Signed Rank Τest, 

p<0,01) εκχ ζηδκ μιάδα εθέβπμο ανέεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή 

επζδείκςζδ ηαηά 1,80 (1,12) εηαημζηά (Wilcoxon’s Signed Rank Τest, 

p<0,001) (Πίκαηαξ 7). Πανυιμζα απμηεθέζιαηα ηαηαβνάθμκηαζ ηαζ βζα ηδκ 

ηθίιαηα Schiff, ιε ηδκ πεζναιαηζηή μιάδα κα ειθακίγεζ αεθηίςζδ ηαηά  

0,08 (0,29) ιμκάδεξ δ μπμία υιςξ δεκ είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή, εκχ δ 

μιάδα εθέβπμο ειθακίγεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή επζδείκςζδ ηαηά  

0,61 (0,84) ιμκάδεξ (Wilcoxon’s Signed Rank Τest. p<0,001). Μεηαλφ ηςκ 

δφμ μιάδςκ παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιυκμ βζα ηδκ 

ηθίιαηα VAS (Mann-Whitney U Test, p<0,001). 
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6.4.3   5
ε
 επίζθεςε - 3

ε
 θαηαγξαθή ΟΓΤ  

 Κθίιαηα VAS 

ε αοηήκ ηδ πνμκζηή ζηζβιή, ανέεδηε υηζ δ ηθίιαηα VAS θαιαάκεζ βζα ηδκ 

πεζναιαηζηή μιάδα ηζιή ίζδ ιε 0,35 (0,67) εηαημζηά εκχ βζα ηδκ μιάδα 

εθέβπμο ίζδ ιε 2,32 (1,59) εηαημζηά (Πίκαηαξ 7). Μεηαλφ ηςκ δφμ μιάδςκ 

παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά, ιε ηδκ μιάδα εθέβπμο κα 

ειθακίγεζ ιεβαθφηενεξ ηζιέξ ΟΓΤ (Mann-Whitney U Test, p<0,001). 

 

 Κθίιαηα Schiff 

Οζ ηζιέξ ζηδκ ηθίιαηα Schiff ανέεδηακ 0,02 (0,07) ιμκάδεξ βζα ηδκ 

πεζναιαηζηή μιάδα ηαζ 0,42 (0,66) ιμκάδεξ βζα ηδκ μιάδα εθέβπμο 

(Πίκαηαξ 7). Μεηαλφ ηςκ δφμ μιάδςκ παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηή δζαθμνά, ιε ηδκ μιάδα εθέβπμο κα ειθακίγεζ ιεβαθφηενεξ ηζιέξ 

ΟΓΤ (Mann-Whitney U Test, p<0,001). 

 

 φβηνζζδ ηνίηδξ ηαηαβναθήξ ιε ηδκ ανπζηή ηαηαβναθή  

ηδκ ηθίιαηα VAS, δ πεζναιαηζηή μιάδα ειθάκζζε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή 

αεθηίςζδ ηαηά 0,68 (1,23) εηαημζηά (Wilcoxon’s Signed Rank Τest, 

p<0,001) εκχ ζηδκ μιάδα εθέβπμο ανέεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή 

επζδείκςζδ ηαηά 0,47 (1,42) εηαημζηά (Wilcoxon’s Signed Rank Τest, 

p<0,05) (Πίκαηαξ 7). Πανυιμζα απμηεθέζιαηα ηαηαβνάθμκηαζ ηαζ βζα ηδκ 

ηθίιαηα Schiff, ιε ηδκ πεζναιαηζηή μιάδα κα ειθακίγεζ αεθηίςζδ ηαηά  

0,10 (0,30) ιμκάδεξ (Wilcoxon’s Signed Rank Τest, p<0,05), εκχ δ μιάδα 

εθέβπμο ειθακίγεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή επζδείκςζδ ηαηά 0,24 (0,67) 

ιμκάδεξ (Wilcoxon’s Signed Rank Τest, p<0,05). Μεηαλφ ηςκ δφμ μιάδςκ 

παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ηαζ βζα ηζξ δφμ ηθίιαηεξ 

(Mann-Whitney U Test, p<0,001).  
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6.5 ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΑΡΟΤΗΑ ΟΓΤ ΒΑΖ ΣΖ ΚΛΗΜΑΚΑ 

SCHIFF (≥2) 

6.5.1 Πνζνζηά αζζελώλ πνπ εκθάληζαλ ΟΓΤ, Schiff (≥2) 

 1δ
 Καηαβναθή 

ηδκ ανπζηή ελέηαζδ ανέεδηε υηζ ημ πμζμζηυ ηςκ αζεεκχκ ηδξ 

πεζναιαηζηήξ μιάδαξ πμο ειθάκζζε ΟΓΤ ήηακ ιδδεκζηυ ζε ακηίεεζδ ιε 

πμζμζηυ ηςκ αζεεκχκ ηδξ μιάδαξ εθέβπμο πμο ανέεδηε ίζμ ιε  

5,56% (23,23), πςνίξ κα έπεζ ανεεεί ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ 

ηςκ δφμ μιάδςκ (Fischer’s Exact Test, p>0,05) (Πίκαηαξ 8).  

 

 2δ
 Καηαβναθή 

Μζα εαδμιάδα ιεηά ηδκ ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία ηακέκαξ αζεεκήξ απυ ηδκ 

πεζναιαηζηή μιάδα δεκ ειθάκζζε ΟΓΤ ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ μιάδα εθέβπμο 

ζηδκ μπμία ειθάκζζε ημ 25% (44). Μεηαλφ ηςκ δφμ μιάδςκ ανέεδηε κα 

οπάνπεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά (Fischer’s Exact Test, p<0,01) 

(Πίκαηαξ 8).  

 

3
δ
 Καηαβναθή 

Έλζ εαδμιάδεξ ιεηά ηδκ ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία, ημ πμζμζηυ ηςκ 

αζεεκχκ ηδξ πεζναιαηζηήξ μιάδαξ πμο ειθάκζζε ΟΓΤ πανέιεζκε ιδδεκζηυ, 

εκχ ιεζχεδηε ηαζ ημ πμζμζηυ ηδξ μιάδαξ εθέβπμο ζε επίπεδα πανυιμζα ιε 

ηα ανπζηά (8,33% (28,03)), πςνίξ κα έπεζ ανεεεί ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή 

δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ (Fischer’s Exact Test p>0,05) (Πίκαηαξ 8). 

 

 4δ
 Καηαβναθή 

Καηά ηδκ πνχηδ ιεηεβπεζνδηζηή μιάδα ημ πμζμζηυ ηςκ αζεεκχκ ηδξ 

μιάδαξ εθέβπμο πμο πανμοζίαζε ΟΓΤ ανέεδηε 63,89% (48,71) εκχ ημ 

πμζμζηυ πανέιεζκε ιδδεκζηυ ζηδκ πεζναιαηζηή μιάδα, ιε ηδκ δζαθμνά 
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ιεηαλφ ηςκ δφμ μιάδςκ κα είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή (Fischer’s Exact 

Test, p<0,001) (Πίκαηαξ 8).  

 

 5δ
 Καηαβναθή 

Καηά ηδκ δεφηενδ ιεηεβπεζνδηζηή εαδμιάδα παναηδνήεδηε ιείςζδ ημο 

πμζμζημφ ηδξ μιάδαξ εθέβπμο πμο πανμοζίαζε ΟΓΤ (52,78% (50,63)), εκχ 

ζηαεενά δ πεζναιαηζηή μιάδα δζαηδνεί ημ ιδδεκζηυ πμζμζηυ ιέπνζ ηαζ ηδκ 

έηηδ ηαηαβναθή. Μεηαλφ ηςκ μιάδςκ ανέεδηε κα οπάνπεζ ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηή δζαθμνά (Fischer’s Exact Test, p<0,001) (Πίκαηαξ 8).  

 

 6δ
 Καηαβναθή 

Σδκ υβδμδ ιεηεβπεζνδηζηή εαδμιάδα ζδιεζχεδηε πεναζηένς ιείςζδ ημο 

πμζμζημφ ηςκ αζεεκχκ ηδξ μιάδαξ εθέβπμο πμο πανμοζίαζε ΟΓΤ  

(16,67% (37,80)), ιε ηδκ δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ κα είκαζ ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηή (Fischer’s Exact Test, p<0,05) (Πίκαηαξ 8).  

 

6.5.2 Μέζνο αξηζκόο δνληηώλ κειέηεο κε ΟΓΤ αλά αζζελή, Schiff (≥2) 

 1δ
 Καηαβναθή 

Ο ιέζμξ υνμξ δμκηζχκ ιεθέηδξ ζηδκ πεζναιαηζηή μιάδα ήηακ 3,3 (1,5) εκχ 

ζηδκ μιάδα εθέβπμο 3,1 (1,4), απυ αοηά ζηδκ ανπζηή ελέηαζδ ανέεδηε υηζ o 

ιέζμξ ανζειυξ δμκηζχκ ιεθέηδξ ιε ΟΓΤ ακά αζεεκή ήηακ 0,08 (0,36) βζα 

ηδκ πεζναιαηζηή μιάδα ηαζ 0,17 (0,56) βζα ηδκ μιάδα εθέβπμο (Πίκαηαξ 

11). Οζ απυθοημζ ανζειμί δμκηζχκ ιε ΟΓΤ βζα ηδκ ηάεε ηαηαβναθή 

πανμοζζάγμκηαζ ακαθοηζηά ζημκ Πίκαηα 10. 

 

 2δ
 Καηαβναθή 

Μζα εαδμιάδα ιεηά ηδκ ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία μ ιέζμξ ανζειυξ δμκηζχκ 

ιεθέηδξ ιε ΟΓΤ ακά αζεεκή ιεζχεδηε ζημ 0,05 (0,32) βζα ηδκ πεζναιαηζηή 

μιάδα εκχ αολήεδηε ζημ 0,86 (1,33) βζα ηδκ μιάδα εθέβπμο (Πίκαηαξ 11).  
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 3δ
 Καηαβναθή 

Έλζ εαδμιάδεξ ιεηά ηδκ ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία μ ιέζμξ ανζειυξ δμκηζχκ 

ιεθέηδξ ιε ΟΓΤ ακά αζεεκή ιεζχεδηε ζημ 0,47 (0,84) βζα ηδκ μιάδα 

εθέβπμο, εκχ βζα ηδκ πεζναιαηζηή μιάδα ανέεδηε ιδδέκ (Πίκαηαξ 11).  

 

 4δ
 Καηαβναθή 

Καηά ηδκ πνχηδ ιεηεβπεζνδηζηή εαδμιάδα μ ιέζμξ ανζειυξ δμκηζχκ 

ιεθέηδξ ιε ΟΓΤ ακά αζεεκή ήηακ 0,08 (0,49) βζα ηδκ πεζναιαηζηή μιάδα 

ηαζ 2,03 (1.52) βζα ηδκ μιάδα εθέβπμο (Πίκαηαξ 11).  

 

 5δ
 Καηαβναθή 

Καηά ηδκ δεφηενδ ιεηεβπεζνδηζηή εαδμιάδα μ ιέζμξ ανζειυξ δμκηζχκ 

ιεθέηδξ ιε ΟΓΤ ακά αζεεκή ανέεδηε 1,67 (1,55) βζα ηδκ μιάδα εθέβπμο 

εκχ βζα ηδκ πεζναιαηζηή μιάδα ιδδέκ (Πίκαηαξ 11). 

 

 6δ
 Καηαβναθή 

Σδκ υβδμδ ιεηεβπεζνδηζηή εαδμιάδα μ ιέζμξ ανζειυξ δμκηζχκ ιεθέηδξ ιε 

ΟΓΤ ακά αζεεκή ανέεδηε 0,11 (0,65) βζα ηδκ πεζναιαηζηή μιάδα ηαζ  

0,58 (1,20) βζα ηδκ μιάδα εθέβπμο (Πίκαηαξ 11).  

 

6.6 ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΑΡΟΤΗΑ OΓΤ ΒΑΖ ΣΖ ΚΛΗΜΑΚΑ 

VAS (≥1 εη.) 

6.6.1 Πνζνζηά αζζελώλ πνπ εκθάληζαλ ΟΓΤ, VAS (≥1 εθ.) 

 1δ
 Καηαβναθή 

ηδκ πνχηδ ηαηαβναθή ανέεδηε υηζ ημ πμζμζηυ ηςκ αζεεκχκ ηδξ 

πεζναιαηζηήξ μιάδαξ πμο ειθάκζζε ΟΓΤ ήηακ 42,1% εκχ ημ πμζμζηυ ηςκ 

αζεεκχκ ηδξ μιάδαξ εθέβπμο ήηακ 52,8% πςνίξ κα έπεζ ανεεεί ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ δφμ μιάδςκ (Fischer’s Exact Test, p>0,05) 

(Πίκαηαξ 9).  
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 2δ
 Καηαβναθή 

Μζα εαδμιάδα ιεηά ηδκ ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία ημ πμζμζηυ ηςκ αζεεκχκ 

ηδξ πεζναιαηζηήξ μιάδαξ πμο ειθάκζζε ΟΓΤ ιεζχεδηε ζημ 26,3% εκχ βζα 

ηδκ μιάδα εθέβπμο ημ πμζμζηυ αοηυ αολήεδηε ζημ 86,1% Μεηαλφ ηςκ δφμ 

μιάδςκ ανέεδηε κα οπάνπεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά (Fischer’s 

Exact Test, p<0,001) (Πίκαηαξ 9).  

 

 3δ
 Καηαβναθή 

Έλζ εαδμιάδεξ ιεηά ηδκ ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία, ημ πμζμζηυ ηςκ 

αζεεκχκ ηδξ πεζναιαηζηήξ μιάδαξ πμο ειθάκζζε ΟΓΤ ιεζχεδηε ζε ζπέζδ 

ιε ηδκ δεφηενδ ηαηαβναθή ηαζ ανέεδηε ίζμ ιε 10,5%, εκχ ημ πμζμζηυ ηδξ 

μιάδαξ εθέβπμο ιεζχεδηε ηαζ αοηυ ηαζ ανέεδηε ίζμ ιε 72,2%. Μεηαλφ ηςκ 

δφμ μιάδςκ ανέεδηε κα οπάνπεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά (Fischer’s 

Exact Test p<0,001) (Πίκαηαξ 9). 

 

 4δ
 Καηαβναθή 

Καηά ηδκ πνχηδ ιεηεβπεζνδηζηή μιάδα ημ πμζμζηυ ηςκ αζεεκχκ ηδξ 

μιάδαξ εθέβπμο πμο πανμοζίαζε ΟΓΤ αολήεδηε ζημ 97,2% εκχ ημ 

πμζμζηυ ζηδκ πεζναιαηζηή μιάδα ζπεδυκ δζπθαζζάζηδηε ηαζ έθηαζε ημ 

23,7%, ιε ηδκ δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ δφμ μιάδςκ κα είκαζ ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηή (Fischer’s Exact Test, p<0,001) (Πίκαηαξ 9).  

 

 5δ
 Καηαβναθή 

Καηά ηδκ δεφηενδ ιεηεβπεζνδηζηή εαδμιάδα ημ πμζμζηυ ηδξ μιάδαξ 

εθέβπμο πμο πανμοζίαζε ΟΓΤ ήηακ 91,7 εκχ ημ ακάθμβμ πμζμζηυ ζηδκ 

πεζναιαηζηή μιάδα ήηακ 5,3%. Μεηαλφ ηςκ μιάδςκ οπήνπε ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηή δζαθμνά (Fischer’s Exact Test, p<0,001) (Πίκαηαξ 9).  
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6
δ
 Καηαβναθή 

Σδκ υβδμδ ιεηεβπεζνδηζηή εαδμιάδα ζδιεζχεδηε ιείςζδ ημο πμζμζημφ 

ηςκ αζεεκχκ ηδξ μιάδαξ εθέβπμο πμο πανμοζίαζε ΟΓΤ (86,1%), εκχ ημ 

πμζμζηυ ηςκ αζεεκχκ ηδξ πεζναιαηζηήξ μιάδαξ ιε ΟΓΤ ζπεδυκ 

δζπθαζζάζηδηε ζε ζπέζδ ιε ηα επίπεδα πμο ειθάκζζε ηδκ δεφηενδ 

ιεηεβπεζνδηζηή εαδμιάδα, θηάκμκηαξ ζημ 10,5%. Ζ δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ 

μιάδςκ ανέεδηε κα είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή (Fischer’s Exact Test, 

p<0,001) (Πίκαηαξ 9).  

 

6.6.2 Μέζνο αξηζκόο δνληηώλ κειέηεο κε ΟΓΤ αλά αζζελή, VAS (≥1 εθ) 

 1δ
 Καηαβναθή 

ηδκ ανπζηή ελέηαζδ ανέεδηε υηζ ιέζμξ ανζειυξ δμκηζχκ ιεθέηδξ ιε ΟΓΤ 

ακά αζεεκή ήηακ 1,18 (1,49) βζα ηδκ πεζναιαηζηή μιάδα ηαζ 1,47 (1,48) βζα 

ηδκ μιάδα εθέβπμο (Πίκαηαξ 11). Οζ απυθοημζ ανζειμί δμκηζχκ ιε ΟΓΤ βζα 

ηδκ ηάεε ηαηαβναθή πανμοζζάγμκηαζ ακαθοηζηά ζημκ Πίκαηα 10. 

 

 2δ
 Καηαβναθή 

Μζα εαδμιάδα ιεηά ηδκ ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία μ ιέζμξ ανζειυξ δμκηζχκ 

ιεθέηδξ ιε ΟΓΤ ακά αζεεκή ήηακ 0,92 (1,34) βζα ηδκ πεζναιαηζηή μιάδα 

ηαζ 2,56 (1,38) βζα ηδκ μιάδα εθέβπμο (Πίκαηαξ 11).  

 

 3δ
 Καηαβναθή 

Έλζ εαδμιάδεξ ιεηά ηδκ ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία μ ιέζμξ ανζειυξ δμκηζχκ 

ιεθέηδξ ιε ΟΓΤ ακά αζεεκή ανέεδηε 2,03 (1,40) βζα ηδκ μιάδα εθέβπμο 

εκχ βζα ηδκ πεζναιαηζηή μιάδα 0,50 (1,16) (Πίκαηαξ 11).  
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4
δ
 Καηαβναθή 

Καηά ηδκ πνχηδ ιεηεβπεζνδηζηή εαδμιάδα μ ιέζμξ ανζειυξ δμκηζχκ 

ιεθέηδξ ιε ΟΓΤ ακά αζεεκή ήηακ 0,82 (1,23) βζα ηδκ πεζναιαηζηή μιάδα 

ηαζ 2,94 (1,34) βζα ηδκ μιάδα εθέβπμο (Πίκαηαξ 11).  

 

 5δ
 Καηαβναθή 

Καηά ηδκ δεφηενδ ιεηεβπεζνδηζηή εαδμιάδα μ ιέζμξ ανζειυξ δμκηζχκ 

ιεθέηδξ ιε ΟΓΤ ακά αζεεκή ήηακ 2,64 (1,25) βζα ηδκ μιάδα εθέβπμο εκχ 

βζα ηδκ πεζναιαηζηή μιάδα 0,39 (0,89) (Πίκαηαξ 11). 

 

 6δ
 Καηαβναθή 

Σδκ υβδμδ ιεηεβπεζνδηζηή εαδμιάδα μ ιέζμξ ανζειυξ δμκηζχκ ιεθέηδξ ιε 

ΟΓΤ ακά αζεεκή ήηακ 0,45 (1,29) βζα ηδκ πεζναιαηζηή μιάδα ηαζ  

2,25 (1,25) βζα ηδκ μιάδα εθέβπμο (Πίκαηαξ 11).  

 

6.7 ΤΥΔΣΗΖ ΟΓΤ ΜΔ ΣΟΝ ΓΔΗΚΣΖ ΠΛΑΚΑ ΚΑΗ ΣΟ 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΡΟΦΤΖ 

ηδκ πανμφζα ιεθέηδ δεκ ανέεδηε ηαιία ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηςκ δεζηηχκ 

VAS ηαζ Schiff ιε ηoκ PI (p>0,5) ηαζ ημ CAL (p>0,5) μφηε ζηδκ αθεηδνία 

αθθά μφηε ηαζ ζημοξ δφμ ιήκεξ (Πίκαηεξ 12 ηαζ 13). 
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7. ΤΕΖΣΖΖ 

 

7.1 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΠΔΡΗΟΓΟΝΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ  

H ζοζζχνεοζδ ιζηνμαζαηήξ πθάηαξ ζηζξ μδμκηζηέξ επζθάκεζεξ ηαζ δ 

απμίηδζδ ηδξ νζγζηήξ επζθάκεζαξ απυ παεμβυκμοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ, 

πονμδμηεί ηδ θθεβιμκχδδ ακηίδναζδ ηςκ πενζμδμκηζηχκ ζζηχκ, ιε άιεζμ 

απμηέθεζια ηδκ ειθάκζζδ ηδξ πενζμδμκηζηήξ κυζμο (Haffajee ηαζ ζοκ. 

1997, Page ηαζ ζοκ. 1997). Ζ έηηαζδ ηαζ δ αανφηδηα ηδξ πενζμδμκηίηζδαξ 

ελανηάηαζ άιεζα απυ ηδκ ζπέζδ ηδξ ακμζμθμβζηήξ απάκηδζδξ ημο λεκζζηή 

ηαζ ηδξ ημλζηυηδηαξ ημο ιζηνμαζαημφ θμνηίμο ηάης απυ ηδκ επίδναζδ 

βεκεηζηχκ ηαζ πενζααθθμκηζηχκ παναβυκηςκ (Page ηαζ ζοκ. 1997, Armitage 

2002). ηυπμξ ηδξ πενζμδμκηζηήξ εεναπείαξ είκαζ δ ιείςζδ ημο ιζηνμαζαημφ 

θμνηίμο ημο εοθάημο ζε πμζυηδηεξ ηάης απυ ημ υνζμ ακηίζηαζδξ ημο 

λεκζζηή (μοδυξ ημο λεκζζηή) ηαζ δ ιεηαηνμπή ηδξ οπμμοθζηήξ ιζηνμαζαηήξ 

πθςνίδαξ απυ Gram-ανκδηζηή ζε Gram-εεηζηή πμο είκαζ ζοµααηή µε ηδκ 

πενζμδμκηζηή οβεία (Haffajee ηαζ ζοκ. 1997). ηδκ πανμφζα ιεθέηδ ιεηά 

ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηδξ ιδ-πεζνμονβζηήξ πενζμδμκηζηήξ εεναπείαξ ηαζ ηδκ 

εθανιμβή ΟΤ παναηδνήεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή αεθηίςζδ υθςκ ηςκ 

πενζμδμκηζηχκ δεζηηχκ (BOP, PI, PPD, CAL) ηάηζ πμο ζοιθςκεί ιε 

πνμδβμφιεκα εονήιαηα (Pihlstrom ηαζ ζοκ. 1981, Cobb 1996, 2002, Van 

der Weijden ηαζ ζοκ. 2002). 

 

7.1.1 Γείθηεο πιάθαο (PI) 

Ο απμηεθεζιαηζηυξ έθεβπμξ ηδξ ιζηνμαζαηήξ πθάηαξ είκαζ ακαβηαίμξ βζα 

ηδκ δζαηήνδζδ ηδξ οβείαξ ηςκ πενζμδμκηζηχκ ζζηχκ. ηδκ πανμφζα ιεθέηδ, 

δφμ ιήκεξ ιεηά ηδκ ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία πανμοζζάζηδηε ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηή αεθηίςζδ ζηα επίπεδα ημο δείηηδ πθάηαξ ηυζμ βζα ηδκ 

πεζναιαηζηή μιάδα (απυ 56% ζε 21%) υζμ ηαζ βζα ηδκ μιάδα εθέβπμο (απυ 

53% ζε 23%). Πανυθμ πμο δ αεθηίςζδ αοηή ανέεδηε κα είκαζ ζηαηζζηζηά 
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ζδιακηζηή, οπμβναιιίγεζ ηδκ ακάβηδ βζα ηαηηζημφξ επακεθέβπμοξ βζα ηδκ 

δζαηήνδζδ ηςκ επζπέδςκ ιζηνμαζαηήξ πθάηαξ ζε παιδθά πμζμζηά. Οζ 

Lindhe ηαζ ζοκ. (2008), ακαθένμοκ υηζ ιεηά απυ ιζα ιυκμ ζοκεδνία 

απμηνφβςζδξ ηαζ νζγζηήξ απυλεζδξ μ δείηηδξ πθάηαξ ιεζχκεηαζ απυ 80% 

ζε 15% ζε εοθάημοξ αάεμοξ απυ 4 έςξ 6,5 πζθζμζηά.  

 

ηδκ ιεθέηδ ημο Iςάκκμο (2008) ανέεδηε υηζ μ PI µεζχεδηε ζημοξ ηνεζξ 

µήκεξ απυ 88% ζε 26% ζηδκ μµάδα ηςκ νζγζηχκ απμλέζεςκ ηαζ απυ 84% 

ζε 45% ζηδκ μµάδα ηδξ απμηνφβςζδξ µε οπένδπμοξ, εφνδια πμο 

οπμβναιιίγεζ ηδκ ακαβηαζυηδηα βζα αεθηίςζδ ηςκ επζπέδςκ ζημιαηζηήξ 

οβζεζκήξ βζα ηδκ δζαηήνδζδ ημο εεναπεοηζημφ απμηεθέζιαημξ. Απυ ηδκ 

άθθδ ιενζά δ πανμφζα ιεθέηδ αημθμφεδζε αζεεκείξ πμο δέπηδηακ 

εεναπεία απυ 12 ιεηαπηοπζαημφξ θμζηδηέξ. Οζ ΟΤ επακαθήθεδηακ ζημοξ 

αζεεκείξ πέκηε θμνέξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ιεθέηδξ βζα εθανιμβή 

αμονηζίζιαημξ δφμ θμνέξ διενδζίςξ. Πανυθμ πμο μζ ΟΤ δυεδηακ απυ 12 

ιεηαπηοπζαημφξ θμζηδηέξ ηαζ δ ιεεμδμθμβία ήηακ ζηακηανζζιέκδ 

(ηνμπμπμζδιέκδ ηαηά BASS ηεπκζηή) εκδεπμιέκςξ μ ααειυξ ηδξ 

ιεηαδμηζηυηδηαξ κα ήηακ δζαθμνεηζηυξ. Ζ ζδιακηζηυηδηα ηδξ επακάθδρδξ 

ηςκ ΟΤ ζημοξ αζεεκείξ, δζαθαίκεηαζ ηαζ απυ ηδκ ιεθέηδ ηςκ Apatzidou 

ηαζ ζοκ. (2014) ζηδκ μπμία υζμζ αζεεκείξ δέπηδηακ ΟΤ ιζα ιυκμ θμνά, 

πανμοζίαζακ ορδθέξ ηζιέξ ζημκ δείηηδ πθάηαξ ηαζ αζιμνναβίαξ ζημοξ ηνεζξ 

ιήκεξ. Αηυια ηαζ ιεηά ηδκ επακαδναζηδνζμπμίδζδ ημο αζεεκμφξ ζημκ 

έθεβπμ ηδξ ιζηνμαζαηήξ πθάηαξ ζημοξ ηνεζξ ιήκεξ, ζημοξ έλζ ιήκεξ ηα 

πμζμζηά ημο δείηηδ πθάηαξ ηαζ αζιμνναβίαξ πανέιεζκακ ζε ζπεηζηά ορδθά 

επίπεδα (31% ηαζ 34% ακηίζημζπα).   

 

Δάκ δ εοαίζεδηδ μδμκηίκδ είκαζ εηηεεεζιέκδ ζημ ζημιαηζηυ πενζαάθθμκ ηαζ 

ηαθφπηεηαζ απυ ιζηνμαζαηή πθάηα, είκαζ πζεακυκ ηα ιζηνμαζαηά 

οπμπνμσυκηα κα εζζέθεμοκ ζημκ πμθθυ ηαζ κα πονμδμηήζμοκ ιζα ήπζα 
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θθεβιμκχδδ ακηίδναζδ. Σα πμθθζηά κεφνα είκαζ πζεακυκ κα θάαμοκ 

ζδιαημδμηζηά ιυνζα ηα μπμία εκ ζοκεπεία ιεηαθένμκηαζ ζημ ηνίδοιμ 

βάββθζμ πνμάβμκηαξ εηεί ηδκ ηνμπμπμζδιέκδ έηθναζδ βμκζδίςκ πμθθχκ 

πνςηεσκχκ ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ οπμζοκυθςκ δζαφθςκ καηνίμο (Gold 

ηαζ ζοκ. 2003). Ζ επίδναζδ ηςκ ααηηδνζαηχκ ημλζκχκ ζηδκ κεονζηή 

αβςβζιυηδηα ίζςξ ελδβεί βζαηί ηα πενζμδμκηζηά εεναπεοιέκα δυκηζα ιε 

ορδθά επίπεδα ιζηνμαζαηήξ πθάηαξ ειθακίγμοκ ιεβαθφηενδ ΟΓΤ ζε ζπέζδ 

ιε ηα δυκηζα εθεφεενα ιζηνμαζαηήξ πθάηαξ (Wallace ηαζ ζοκ. 1990, 

Markowitz ηαζ ζοκ. 1991). ηδκ πανμφζα ενβαζία δεκ ανέεδηε ηάπμζα 

ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ημο ΡΗ ηαζ ηδξ ΟΓΤ ζε ηαιία πνμκζηή ζηζβιή, εφνδια 

πμο πζεακυηαηα αζηζμθμβείηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ μ PI ηαηαβνάθηδηε ςξ 

πανμοζία ή απμοζία ιζηνμαζαηήξ πθάηαξ ηαζ μοζζαζηζηά 

πναβιαημπμζήεδηε πμζμηζηή ηαηαβναθή ηδξ ιζηνμαζαηήξ πθάηαξ πςνίξ κα 

ηαηαβνάθεηαζ δ πμζυηδηα ηςκ ιζηνμαζαηχκ εκαπμεέζεςκ. Δπίζδξ, ζημ 

δζάζηδια ηςκ δφμ ιδκχκ απυ ηδκ αθεηδνία μζ αζεεκείξ πνδζζιμπμίδζακ 

πνμσυκηα ηαεδιενζκήξ οβζεζκήξ ηςκ δμκηζχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε μλεάκημπδ 

ηαζ ακηζιζηνμαζαηή δνάζδ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα δ μιάδα εθέβπμο 

πνδζζιμπμίδζε θεμνζμφπμ μδμκηυηνεια ιε 1450ppm θεμνίμο εκχ δ 

πεζναιαηζηή μιάδα μδμκηυηνεια πμο πενζείπε 8% ανβζκίκδ, ακεναηζηυ 

αζαέζηζμ ηαζ 1450 ppm θεμνίμο. Ζ ακηζηενδδμκμβυκμξ αθθά ηαζ δ 

ακηζιζηνμαζαηή δνάζδ ημο θεμνίμο έπεζ ηεηιδνζςεεί ζε πθδεχνα ιεθεηχκ 

(Hamilton 1990, Marquis 1995, Marinho ηαζ ζοκ. 2009; Walsh ηαζ ζοκ. 

2010) υπςξ επίζδξ ηαζ δ μλεάκημπδ δνάζδ ηδξ ανβζκίκδξ ζε ζοκδοαζιυ ιε 

ημ ακεναηζηυ αζαέζηζμ (Petrou ηαζ ζοκ. 2009, Lavender ηαζ ζοκ. 2010) δ 

μπμία ζοκηεθεί ζημκ απμηεθεζιαηζηυ πςιαηζζιυ ηςκ μδμκηζκμζςθδκανίςκ 

αηυια ηαζ ζε υλζκμ πενζαάθθμκ.  
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7.1.2 Γείθηεο αηκνξξαγίαο (BOP) 

ηδκ πανμφζα ιεθέηδ μ δείηηδξ αζιμνναβίαξ βζα ημ ζφκμθμ ημο μδμκηζημφ 

θναβιμφ πανμοζίαζε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή αεθηίςζδ δφμ ιήκεξ ιεηά ηδ 

ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία ηυζμ ζηδκ πεζναιαηζηή μιάδα (απυ 56% ζε 23%) 

υζμ ηαζ ζηδκ μιάδα εθέβπμο (απυ 55% ζε 27%). Πανυθμ πμο δ αεθηίςζδ 

αοηή ήηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή ηα πμζμζηά ηδξ αζιμνναβίαξ ήηακ 

ιεβαθφηενα ημο 10% βεβμκυξ πμο εκδεπμιέκςξ ηαηαηάζζεζ ημοξ αζεεκείξ 

αοημφξ ζηδκ μιάδα ορδθμφ ηζκδφκμο ελέθζλδξ ηδξ κυζμο (Lang ηαζ ζοκ. 

1990). 

 

ε πθδεχνα ενεοκχκ πμο δζενεφκδζε ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ  

ιδ-πεζνμονβζηήξ εεναπείαξ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ πνυκζαξ πενζμδμκηίηζδαξ 

πανμοζζάζηδηε ζδιακηζηή ιείςζδ ζημκ BOP ηαηά ηδκ επμφθςζδ ηςκ 

ζζηχκ ιεηά ηζξ ιδπακζηέξ απμλέζεζξ αθθά ηαζ ςξ απμηέθεζια εθέβπμο 

ιζηνμαζαηήξ πθάηαξ, εθανιυγμκηαξ ΟΤ. ε μνζζιέκεξ ιεθέηεξ ζηζξ μπμίεξ 

ημ δζάζηδια παναημθμφεδζδξ ηοιαίκμκηακ απυ 1-3 ιήκεξ ιεηά ηδκ 

μθμηθήνςζδ ηδξ ιδ-πεζνμονβζηήξ εεναπείαξ παναηδνήεδηε ιεβάθμ εφνμξ 

ζηα πμζμζηά ιείςζδξ ημο BOP. οβηεηνζιέκα παναηδνήεδηε παιδθή 

ιείςζδ απυ 10-25% (Klinge ηαζ ζοκ. 1992, Copulos ηαζ ζοκ. 1993, 

Haffajee ηαζ ζοκ. 1997, Soskolne ηαζ ζοκ. 1997), ιέηνζμο ααειμφ ιείςζδ 

ζε πμζμζηά απυ 25-38% (Laurell ηαζ ζοκ. 1988, Klinge ηαζ ζοκ. 1992, 

Soskolne ηαζ ζοκ. 1997), ηαζ ιεβάθμο ααειμφ ιείςζδ πμο ηοιαίκμκηακ ζε 

πμζμζηά 40-80% (Torfason ηαζ ζοκ. 1979, Caton ηαζ ζοκ. 1982, Kawanami 

ηαζ ζοκ. 1988, Laurell ηαζ ζοκ. 1988, Kalkwarf ηαζ ζοκ. 1989, Hämmerle 

ηαζ ζοκ. 1991, Pedrazzoli ηαζ ζοκ. 1992, Newman ηαζ ζοκ. 1994, Drisko 

1995, Boretti ηαζ ζοκ. 1995). Σμ ιεβάθμ αοηυ εφνμξ ζηδκ αεθηίςζδ ηςκ 

ηζιχκ ημο BOP ιπμνεί κα μθείθεηαζ ζηδκ δζαθμνεηζηή αανφηδηα ηδξ 

ανπζηήξ αθάαδξ, ζε πζεακέξ πθδιιεθείξ ΟΤ, ζε ιδ ζοιιυνθςζδ ηςκ 

αζεεκχκ ιε ηζξ ΟΤ ηαζ ζημκ δζαθμνεηζηυ ααειυ δελζυηδηαξ ηςκ 
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επειααζκυκηςκ πμο πναβιαημπμίδζακ ηδκ ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία ζηδκ 

απμιάηνοκζδ ηςκ νζγζηχκ εκαπμεέζεςκ.  

 

ηδκ ιεθέηδ ημο Iςάκκμο (2008) πμο δζελήπεδ ζημ ίδζμ ενβαζηήνζμ ιε ηδκ 

πανμφζα ένεοκα, ηαεμνίζηδηε ηαζ ζοβηνίεδηε δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ 

µδ-πεζνμονβζηήξ πενζμδμκηζηήξ εεναπείαξ ιεηά ηδκ πνήζδ ενβαθείςκ 

πεζνυξ ηαζ οπενήπςκ ηαζ ανέεδηε υηζ μ BOP µεζχεδηε ζημοξ ηνεζξ µήκεξ 

απυ 59% ζε 32% ζηδκ μµάδα ηςκ νζγζηχκ απμλέζεςκ ηαζ απυ 52% ζε 24% 

ζηδκ μµάδα ηδξ απμηνφβςζδξ µε οπένδπμοξ οπμδδθχκμκηαξ ηδκ ακάβηδ 

βζα πεναζηένς οπμζηδνζηηζηή πενζμδμκηζηή εεναπεία. 

 

7.1.3 Βάζνο ζπιάθνπ (PPD) 

ηδκ πανμφζα ιεθέηδ βζα ανπζηά αάεδ εοθάηςκ ίζα ιε 4πζθ., 

παναηδνήεδηε ιέζδ ιείςζδ αοηχκ ηαηά 0,56 πζθζμζηά ζηδκ πεζναιαηζηή 

μιάδα ηαζ ηαηά 0,62 πζθζμζηά ζηδκ μιάδα εθέβπμο, δφμ ιήκεξ ιεηά ηδκ ιδ-

πεζνμονβζηή εεναπεία. Μεθέηεξ ζηζξ μπμίεξ ηα ανπζηά αάεδ εοθάηςκ 

ηοιαίκμκηακ απυ 3,5 έςξ 6 πζθζμζηά πανμοζίαζακ ιείςζδ ζηα αάεδ 

εοθάηςκ απυ 0,70 έςξ 1,23 πζθζμζηά ζε δζάζηδια εκυξ έςξ ηνζχκ ιδκχκ 

απυ ημ πέναξ ηδξ ιδ-πεζνμονβζηήξ εεναπείαξ (Torfason ηαζ ζοκ. 1979, 

Cercek ηαζ ζοκ. 1983, Kaldahl ηαζ ζοκ. 1988, Copulos ηαζ ζοκ. 1993). Δάκ 

θάαμοιε οπυρδ υηζ ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ ηα ανπζηά αάεδ εοθάηςκ 

ηοιαίκμκηακ βφνς ζηα 4πζθ., ηυηε δ παναηδνμφιεκδ αεθηίςζδ ημο αάεμοξ 

ηςκ εοθάηςκ ηαηά 0,60 πενίπμο πζθζμζηά ζημοξ δφμ ιήκεξ είκαζ 

ακαιεκυιεκδ, ζοβηνζκυιεκδ πάκηα ιε ηα απμηεθέζιαηα πνμδβμφιεκςκ 

ιεθεηχκ.  

 

ηδκ πανμφζα ενβαζία εα πνέπεζ κα θδθεεί οπυρδ υηζ ηάπμζμζ απυ ημοξ 

ζοιιεηέπμκηεξ, ειθάκζζακ πενζμδμκηίηζδα πνμπςνδιέκδξ αανφηδηαξ ζε 

εκημπζζιέκεξ πενζμπέξ ηαζ υπζ ζημ ζφκμθμ ημο μδμκηζημφ θναβιμφ. Σμ 
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βεβμκυξ υηζ δεκ οπήνπε μιμζμβέκεζα ζηδκ ηαηακμιή ηδξ αανφηδηαξ ηδξ 

πενζμδμκηζηήξ κυζμο ζημ ζφκμθμ ημο μδμκηζημφ θναβιμφ ηςκ αζεεκχκ, 

είπε ςξ απμηέθεζια μζ επζθάκεζεξ ιε πενζμδμκηζηή οβεία ή αοηέξ ιε 

εθαθνζά πενζμδμκηζηή πνμζαμθή κα ιεζχζμοκ ημκ ιέζμ υνμ ηςκ ηζιχκ ημο 

αάεμοξ εοθάημο, ιε ζοκέπεζα κα ιδκ βίκμοκ ηυζμ πνμθακείξ μζ ηθζκζηέξ 

αεθηζχζεζξ ζηα πζμ αανζά πνμζαεαθδιέκα δυκηζα. Γζα ημκ θυβμ αοηυ 

εεςνήεδηακ υηζ είκαζ πζμ ακηζπνμζςπεοηζηά ηδξ αανφηδηαξ ηδξ 

πενζμδμκηζηήξ κυζμο ηα πμζμζηά ηςκ επζθακεζχκ αάεμοξ ≥5 πζθζμζηχκ.  

 

7.1.4 Κιηληθό επίπεδν πξόζθπζεο (CAL) 

ηδκ πανμφζα ιεθέηδ, δφμ ιήκεξ ιεηά ηδκ ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία, 

παναηδνήεδηε ηένδμξ πνυζθοζδξ ίζμ πενίπμο ιε 0,40 πζθζμζηά ηαζ βζα ηζξ 

δφμ μιάδεξ ζηζξ μπμίεξ ηα ανπζηά αάεδ εοθάηςκ ήηακ ίζα ιε 4πζθ. Έπεζ 

ανεεεί υηζ βζα ανπζηά αάεδ εοθάηςκ απυ 4 έςξ 6 πζθ., ημ ηένδμξ πνυζθοζδξ 

ιεηά ηδκ ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία είκαζ πενίπμο 0,55πζθ. (Cobb 2002). Οζ 

Noyan ηαζ ζοκ. (1997), ζημκ έκα ιήκα ιεηά ηδκ ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία, 

ανήηακ ηένδμξ πνυζθοζδξ ίζμ ιε 0,59πζθ., ζε εοθάημοξ ανπζημφ αάεμοξ ≥5 

πζθζμζηχκ εκχ βζα εοθάημοξ ανπζημφ αάεμοξ 4 έςξ 7πζθ. παναηδνείηαζ 

ηένδμξ πνυζθοζδξ ίζμ ιε 0,70 - 0,96 πζθζμζηά ηνεζξ ιήκεξ ιεηά ηδκ ιδ-

πεζνμονβζηή εεναπεία (Caton ηαζ ζοκ. 1982, Kaldahl ηαζ ζοκ. 1988). Απυ 

ηδκ ζφβηνζζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ ιε ηα 

απμηεθέζιαηα ηςκ παναπάκς ενεοκχκ δζαθαίκεηαζ υηζ υζμ πζμ ιεβάθμ 

είκαζ ημ ανπζηυ αάεμξ εοθάημο ηυζμ ιεβαθφηενμ είκαζ ημ ηένδμξ 

πνυζθοζδξ πμο εα παναηδνδεεί ηαηά ηδκ θάζδ ηδξ επμφθςζδξ, ιεηά ηδκ 

μθμηθήνςζδ ηδξ ιδ-πεζνμονβζηήξ εεναπείαξ. Πανυιμζα ιε ημ αάεμξ 

εοθάημο, μζ επζθάκεζεξ ιε πενζμδμκηζηή οβεία ή ιε ήπζα πενζμδμκηζηή 

πνμζαμθή ζοκεηέθεζακ ζημ κα ιδκ βίκμοκ ακηζθδπηέξ μζ ηθζκζηέξ 

αεθηζχζεζξ ζηα επίπεδα πνυζθοζδξ ζηζξ πζμ αανζά πνμζαεαθδιέκεξ 

πενζμπέξ.  
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ηδκ ιεθέηδ αοηή δεκ ανέεδηε ηάπμζα ζοζπέηζζδ ιεηαλφ επζπέδςκ 

πνυζθοζδξ ηαζ ΟΓΤ ζε ηαιία πνμκζηή ζηζβιή. φιθςκα ιε ημκ Markowitz 

ηαζ ζοκ. (1991) δεκ είκαζ απαναίηδημ δ απμηαθοιιέκδ μδμκηίκδ κα 

ειθακίγεζ ΟΓΤ ηαεχξ ηα μδμκηζκμζςθδκάνζα ιπμνεί κα είκαζ 

πςιαηζζιέκα. Ζ παναηήνδζδ υηζ μζ εηηεεεζιέκεξ μδμκηζκζηέξ επζθάκεζεξ 

ζημ ζημιαηζηυ πενζαάθθμκ δεκ είκαζ πάκηα εοαίζεδηεξ ζηα ελςηενζηά 

ενεείζιαηα οπμδδθχκεζ είηε υηζ ηα μδμκηζκμζςθδκάνζα ηδξ εηηεεεζιέκδξ 

μδμκηίκδξ δεκ έπμοκ πμηέ δζακμζπεεί χζηε κα ακαπηφλμοκ ΟΓΤ, είηε υηζ 

ηάπμζα ιμνθή θοζζηήξ απεοαζζεδημπμίδζδξ έπεζ θάαεζ πχνα ηαζ ηα 

δζαηδνεί πςιαηζζιέκα. Σέημζεξ θοζζηέξ δζενβαζίεξ ιπμνεί κα είκαζ μ 

ζπδιαηζζιυξ νοπανμφ επζπνίζιαημξ, πνμζηυθθδζδ ζζαθζηχκ πνςηεσκχκ 

ηαζ πνςηεσκχκ ημο πθάζιαημξ ζηδκ επζθάκεζα ηδξ μδμκηίκδξ, δ εκαπυεεζδ 

επακμνεςηζηήξ μδμκηίκδξ ηαζ ηέθμξ μ ζπδιαηζζιυξ εκδμζςθδκανζαηχκ 

ηνοζηάθθςκ (Brännstrom ηαζ ζοκ. 1979, Pashley ηαζ ζοκ. 1982, Pashley 

1986, 1990). Σμ βζαηί αοηή δ δζαδζηαζία δεκ ζοιααίκεζ ζε ηάεε εηηεεεζιέκδ 

μδμκηζκζηή επζθάκεζα παναιέκεζ άβκςζημ.  

 

7.2 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΟΓΤ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΦΑΖ ΣΖ ΜΖ-

ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΝΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ  

Ζ αζαθζμβναθία θακενχκεζ υηζ μ επζπμθαζιυξ ηδξ ΟΓΤ ζημοξ αζεεκείξ ιε 

πενζμδμκηίηζδα ηοιαίκεηαζ απυ 60 έςξ 98% (Chabanski ηαζ ζοκ. 1996, Rees 

ηαζ ζοκ. 2002, Taani ηαζ ζοκ. 2002), ςξ απμηέθεζια απμηάθορδξ ηδξ 

νζγζηήξ επζθάκεζαξ ζηα ενεείζιαηα ημο ζημιαηζημφ πενζαάθθμκημξ ιεηά ηδκ 

απχθεζα πενζμδμκηζηχκ ζζηχκ ηαζ επζπνυζεεηα ςξ απμηέθεζια ηδξ 

πενζμδμκηζηήξ εεναπείαξ (Nishida ηαζ ζοκ. 1976, Dowell ηαζ ζοκ. 1985, 

Sim ηαζ ζοκ. 1989, Wallace ηαζ ζοκ. 1990, Fischer ηαζ ζοκ. 1991, Fischer 

1992, Wichgers ηαζ ζοκ. 1996, Tamminen ηαζ ζοκ. 1998, Tammaro ηαζ 

ζοκ. 2000, von Troil ηαζ ζοκ. 2002, Canakçi ηαζ ζοκ. 2007). Αοηυ ιπμνεί 

κα απμδμεεί ζημ βεβμκυξ υηζ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ νζγζηχκ απμλέζεςκ μ 
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μοθζηυξ ζζηυξ πμο πνμζηαηεφεζ ηδκ νζγζηή επζθάκεζα είκαζ πζεακυ κα 

οπμπςνήζεζ ηαηά ηδκ επμφθςζδ, ιε απμηέθεζια ηδκ έηεεζδ ηδξ νζγζηήξ 

επζθάκεζαξ ζηδκ ζημιαηζηή ημζθυηδηα. Δπζπθέμκ ηαηά ηδκ πενζμδμκηζηή 

εεναπεία δ αθαίνεζδ ηδξ μζηεΐκδξ ιπμνεί κα εηεέζεζ ηδκ μδμκηίκδ ζε 

ελςηενζηά ενεείζιαηα ημο ζημιαηζημφ πενζαάθθμκημξ ηαεζζηχκηαξ ημ 

δυκηζ εοαίζεδημ θυβς ηδξ αθθδθεπίδναζδξ ιε ηα ενεείζιαηα αοηά (Rapp 

ηαζ ζοκ. 1968, Nishida ηαζ ζοκ. 1976, Pashley 1990, Wallace ηαζ ζοκ. 

1990). 

 

Ζ ηαηαβναθή ηδξ ΟΓΤ ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ πναβιαημπμζήεδηε ιε ηζξ 

ηθίιαηεξ Schiff ηαζ VAS. Ζ ηθίιαηα Schiff έπεζ πνδζζιμπμζδεεί ζε 

πθδεχνα ιεθεηχκ ηαζ εεςνείηαζ έβηονδ ηαζ αλζυπζζηδ (Αyad ηαζ ζοκ. 

2009a,b, Docimo ηαζ ζοκ. 2009a,b, Hamlin ηαζ ζοκ. 2009, Nathoo ηαζ ζοκ. 

2009, Schiff ηαζ ζοκ. 2009a,b, Fu ηαζ ζοκ. 2010, Que ηαζ ζοκ. 2010). ηδκ 

πανμφζα ιεθέηδ μ ίδζμξ ελεηαζηήξ ηαηέβναρε ηζξ ηζιέξ ηδξ ΟΓΤ ζε υθμ ημκ 

πθδεοζιυ ιε αάζδ ηδκ ηθίιαηα Schiff, βεβμκυξ πμο ιεζχκεζ ηζξ πζεακυηδηεξ 

ακαπαναβςβήξ θάεμοξ. 

 

Ζ ηθίιαηα VAS, είκαζ εφημθδ ζηδκ πνήζδ, αλζυπζζηδ ηαζ έβηονδ (Scott ηαζ 

ζοκ. 1976, Bennett ηαζ ζοκ. 1991) ααζίγεηαζ ζε οπμηεζιεκζηή ακηίθδρδ ημο 

ενεείζιαημξ ηαζ έπεζ πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ημο μδμκηζημφ 

πυκμο πμθθαπθήξ πνμέθεοζδξ (Seymour ηαζ ζοκ. 1983, Grushka ηαζ ζοκ. 

1987, Ηde ηαζ ζοκ. 2001, Salian ηαζ ζοκ. 2010, Madhavan ηαζ ζοκ. 2012) 

αθθά ηαζ ημο πυκμο πενζμδμκηζηήξ πνμέθεοζδξ (Nishida ηαζ ζοκ. 1976, 

Wallace ηαζ ζοκ. 1990, Grant ηαζ ζοκ. 1993, Matthews ηαζ ζοκ. 1993, Heft 

ηαζ ζοκ. 1991, Tammaro ηαζ ζοκ. 2000, Canakçi ηαζ ζοκ. 2007, Al-Sabbagh 

ηαζ ζοκ. 2010, Gong ηαζ ζοκ. 2009, Uraz ηαζ ζοκ. 2013).  
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7.2.1 Οκάδα ειέγρνπ 

φιθςκα ιε πνμδβμφιεκεξ ιεθέηεξ, ιία διένα ιεηά ηδκ ιδ-πεζνμονβζηή 

εεναπεία δ ζοκμθζηή επζδείκςζδ ηδξ ΟΓΤ ηοιαίκεηαζ απυ 62,5 – 90,0% 

εκχ ιία εαδμιάδα ιεηά ηδκ ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία απυ 52,6 – 55,0% 

(Fischer ηαζ ζοκ. 1991, Pihlstrom ηαζ ζοκ. 1999, Tammaro ηαζ ζοκ. 2000, 

Xu ηαζ ζοκ. 2004, Canakçi ηαζ ζοκ. 2007, Gong ηαζ ζοκ. 2009). Έπεζ ανεεεί 

υηζ δ ΟΓΤ ιπμνεί κα ειθακζζηεί θίβεξ χνεξ ιεηά ηδκ απμδνμιή ηδξ 

ακαζζεδζίαξ πμο πνδζζιμπμζήεδηε βζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηδξ ιδ-

πεζνμονβζηήξ πενζμδμκηζηήξ εεναπείαξ, ηαζ υηζ ιεηά απυ ιία διένα ιπμνεί 

κα ηοιακεεί απυ 62,5 έςξ 90,0% (Pihlstrom ηαζ ζοκ. 1999, Canakçi ηαζ 

ζοκ. 2007). Σα απμηεθέζιαηα ηςκ παναπάκς ενεοκχκ θαίκεηαζ κα 

ζοιπίπημοκ ιε ηα εονήιαηα ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ ιυκμ βζα ηδκ μιάδα 

εθέβπμο ζηδκ μπμία ηα πμζμζηά ηςκ αζεεκχκ ιε ΟΓΤ αολήεδηακ ιζα 

εαδμιάδα ιεηά ηδκ ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία ηυζμ ιε αάζδ ηδκ ηθίιαηα 

Schiff (απυ 5,56% ζε 25,0%) υζμ ηαζ ιε αάζδ ηδκ ηθίιαηα VAS (απυ 52,8 

ζε 86,1%). 

 

ηδκ πανμφζα ιεθέηδ ηαηά ηδκ ανπζηή ελέηαζδ ηδξ μιάδαξ εθέβπμο 

ανέεδηε υηζ ιε αάζδ ηδκ ηθίιαηα Schiff ημ 5,56% ηςκ αζεεκχκ ηαζ ιε 

αάζδ ηδκ ηθίιαηα VAS ημ 52,8% πανμοζίαζε ΟΓΤ εκχ απυ ηδκ 

πεζναιαηζηή μιάδα ηακέκαξ αζεεκήξ ιε αάζδ ηδκ ηθίιαηα Schiff ηαζ ημ 

42,1% ηςκ αζεεκχκ ιε αάζδ ηδκ ηθίιαηα VAS πανμοζίαζε ΟΓΤ. Σα 

δεδμιέκα οπμδδθχκμοκ ημ βεβμκυξ υηζ μζ ζοιιεηέπμκηεξ ζηδκ ενβαζία αοηή 

δεκ ήηακ αζεεκείξ πμο είπακ παναπμκεεεί βζα ΟΓΤ. ηζξ ένεοκεξ ηςκ 

Fischer ηαζ ζοκ. (1991) ηαζ Tammaro ηαζ ζοκ. (2000) ηα πμζμζηά ηςκ 

αζεεκχκ ιε ΟΓΤ ζηδκ ανπζηή ηαηαβναθή ανέεδηακ ίζα ιε 9% ηαζ 23% 

ακηίζημζπα.  
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Μζα εαδμιάδα ιεηά ηδ ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία ηα πμζμζηά αοηά 

αολήεδηακ ζημ 55% (Fischer ηαζ ζοκ. 1991) ηαζ 54% (Tammaro ηαζ ζοκ. 

2000) εκχ ζηδκ μιάδα εθέβπμο ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ δ αφλδζδ έθηαζε 

ζημ 25% ιε αάζδ ηδκ ηθίιαηα Schiff ηαζ ζημ 86,1% ιε αάζδ ηδκ ηθίιαηα 

VAS. Οοζζαζηζηά ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ δ ΟΓΤ επζδεζκχεδηε ιζα 

εαδμιάδα ιεηά ηδκ ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία ηαηά 34% (ηθίιαηα VAS) ηαζ 

ηαηά 20% (ηθίιαηα Schiff) εκχ ζηδκ ιεθέηδ ημο Fischer (1991) ηαζ ημο 

Tammaro (2000) ηαηά 46% ηαζ ηαηά 31%, ακηίζημζπα.  

 

Δπζπθέμκ, ημ εφνδια ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ υηζ δ ΟΓΤ ιεζχεδηε ιεηά απυ 

μπηχ εαδμιάδεξ, ένπεηαζ ζε ζοιθςκία ιε ηδκ ιεθέηδ ηςκ Fischer ηαζ 

ζοκ.(1991), εκχ μζ Tammaro ηαζ ζοκ. (2000) ακαθένμοκ υηζ ηέζζενζξ 

εαδμιάδεξ ιεηά ηδκ ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία, δεκ οπάνπεζ ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηή δζαθμνά ζηδκ οπενεοαζζεδζία ζε ζπέζδ ιε ηζξ ανπζηέξ 

ηαηαβναθέξ. Οζ Gong ηαζ ζοκ. (2009), ηαηά ηδκ ανπζηή ελέηαζδ 38 

πενζμδμκηζηχκ αζεεκχκ ηαηέβναρακ ηζιή ίζδ ιε 2,9 εηαημζηά ζηδκ 

ηθίιαηα VAS (23% ηςκ αζεεκχκ ιε ΟΓΤ) εκχ ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ δ 

ακηίζημζπδ ηζιή βζα ηδκ μιάδα εθέβπμο ήηακ 1,88 εηαημζηά (52,8% ηςκ 

αζεεκχκ ιε ΟΓΤ). Μία εαδμιάδα ιεηά ηδκ ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία δ 

ηζιή ζηδκ ηθίιαηα VAS ανέεδηε 4,1 εηαημζηά (52,6% ηςκ αζεεκχκ ιε 

ΟΓΤ) βζα ηδκ ιεθέηδ ηςκ Gong ηαζ ζοκ. (2009) ηαζ 3,92 εηαημζηά βζα ηδκ 

πανμφζα ιεθέηδ (86,1% ηςκ αζεεκχκ ιε ΟΓΤ). ε υθεξ ηζξ παναπάκς 

ένεοκεξ αθθά ηαζ ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ, είκαζ ειθακέξ υηζ ζημοξ αζεεκείξ 

πμο δεκ έθααακ ηάπμζμ απεοαζζεδημπμζδηζηυ ζηεφαζια, ιία εαδμιάδα 

ιεηά ηδκ ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία ηαηαβνάθδηε αφλδζδ ηδξ ΟΓΤ δ μπμία 

ιεζχεδηε πνμμδεοηζηά ιε ημ πέναξ ηςκ εαδμιάδςκ. 
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7.2.2 Πεηξακαηηθή νκάδα 

Οζ αζεεκείξ ηδξ πεζναιαηζηήξ μιάδαξ ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ δεκ ειθάκζζακ 

αφλδζδ ηδξ ΟΓΤ ιζα εαδμιάδα ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ ιδ-πεζνμονβζηήξ 

εεναπείαξ. Ακηζεέηςξ, ειθάκζζακ ιείςζδ δ μπμία ζοκεπίζηδηε κα 

παναηδνείηαζ αηυια ηαζ δφμ ιήκεξ ιεηά ηδκ πενζμδμκηζηή εεναπεία. Ζ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ ηεπκμθμβίαξ Pro-Argin ζηδκ ιείςζδ ηδξ ΟΓΤ 

επζαεααζχεδηε ηυζμ απυ ηδκ πανμφζα ιεθέηδ υζμ ηαζ απυ απμηεθέζιαηα 

άθθςκ ενεοκχκ. ηζξ ένεοκεξ ηςκ Schiff ηαζ ζοκ. (2009a) ηαζ Hamlin ηαζ 

ζοκ. (2012) ανέεδηε υηζ δ εθανιμβή πάζηαξ ζηίθαςζδξ (8% ανβζκίκδ ηαζ 

ακεναηζηυ αζαέζηζμ) αιέζςξ ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ απμηνφβςζδξ, 

επέθενε ιείςζδ ηδξ ΟΓΤ δ μπμία δζαηδνήεδηε έςξ ηαζ ηέζζενζξ εαδμιάδεξ 

ιεηά ηδκ εεναπεία (Schiff ηαζ ζοκ. 2009a) ή έςξ ηαζ 24 εαδμιάδεξ υηακ 

ζοκμδεουηακ ιε ηαεδιενζκυ αμφνηζζζια ιε μδμκηυηνεια πμο πενζείπε 8% 

ανβζκίκδ, ακεναηζηυ αζαέζηζμ ηαζ 1450ppm θεμνίμο. ηζξ παναπάκς 

ένεοκεξ (Schiff ηαζ ζοκ. 2009a, Hamlin ηαζ ζοκ. 2012) μζ αζεεκείξ ήηακ 

πενζμδμκηζηά οβζείξ ηαζ δέπηδηακ οπενμοθζηή απμηνφβςζδ, εκχ ζηδκ 

πανμφζα ιεθέηδ μζ αζεεκείξ είπακ δζαβκςζηεί ιε πνυκζα πενζμδμκηίηζδα ηαζ 

δέπηδηακ απμηνφβςζδ ηαζ νζγζηή απυλεζδ.  

 

Ζ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ απεοαζζεδημπμζδηζηήξ πάζηαξ ζηίθαςζδξ (8% 

ανβζκίκδ ηαζ ακεναηζηυ αζαέζηζμ) επζαεααζχεδηε ηαζ απυ ηζξ ιεθέηεξ ηςκ 

Hamlin ηαζ ζοκ. (2009) ηαζ Tsai ηαζ ζοκ. (2012) ζηζξ μπμίεξ εθανιυζηδηε δ 

απεοαζζεδημπμζδηζηή πάζηα ζηίθαςζδξ πνζκ ημκ μδμκηζαηνζηυ ηαεανζζιυ 

ζε πενζμδμκηζηά οβζείξ ζοιιεηέπμκηεξ. ημοξ αζεεκείξ ζημοξ μπμίμοξ 

εθανιυζηδηε δ απεοαζζεδημπμζδηζηή πάζηα παναηδνήεδηακ ιεζςιέκα 

επίπεδα ΟΓΤ ζε ζπέζδ ιε αζεεκείξ πμο δέπηδηακ ζηίθαςζδ ιε πάζηα πμο 

πενζείπε εθαθνυπεηνα.  
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Σέθμξ ζηδκ ιεθέηδ ηςκ Uraz ηαζ ζοκ. (2013) ζε αζεεκείξ πμο πανμοζίαζακ 

ΟΓΤ ιεηά απυ πενζμδμκηζηή εεναπεία εθανιυζηδηε απεοαζζεδημπμζδηζηή 

πάζηα ζηίθαςζδξ ιε ζφζηαζδ 8% ανβζκίκδ ηαζ ακεναηζηυ αζαέζηζμ ή gel 

NaF 1,23%. ηδκ ιεθέηδ αοηή μ ζοκδοαζιυξ 8% ανβζκίκδξ ηαζ ακεναηζημφ 

αζαεζηίμο ανέεδηε κα είκαζ πζμ απμηεθεζιαηζηυξ ζηδκ ιείςζδ ηδξ ΟΓΤ ζε 

ζπέζδ ιε ημ gel 1,23% NaF. 

 

7.2.3 ύγθξηζε δεδνκέλσλ κεηαμύ ησλ δύν νκάδσλ κειέηεο 

ηδκ ανπζηή ελέηαζδ, ημ 42,1% ηςκ αζεεκχκ ηδξ πεζναιαηζηήξ μιάδαξ 

ειθάκζζε ΟΓΤ ζηδκ ηθίιαηα VAS ηαζ ηακέκαξ αζεεκήξ ζηδκ ηθίιαηα 

Schiff εκχ ημ 52,8% ηαζ ημ 5,56% ηςκ αζεεκχκ ηδξ μιάδαξ εθέβπμο 

ειθάκζζε ΟΓΤ ζηζξ ηθίιαηεξ VAS ηαζ Schiff, ακηίζημζπα. 

 

Μζα εαδμιάδα ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ ιδ-πεζνμονβζηήξ εεναπείαξ, ημ 

πμζμζηυ ηςκ αζεεκχκ ηδξ πεζναιαηζηήξ μιάδαξ ιε ΟΓΤ ιεζχεδηε ζημ 

26,3% ζηδκ ηθίιαηα VAS ηαζ ζοκέπζζε κα παναιέκεζ ιδδεκζηυ ζηδκ 

ηθίιαηα Schiff. Ακηίεεηα ζηδκ μιάδα εθέβπμο ημ πμζμζηυ ηςκ αζεεκχκ ιε 

ΟΓΤ αολήεδηε ζημ 86,1% (VAS) ηαζ 25% (Schiff). Ζ ιεβάθδ αοηή 

επζδείκςζδ ζηδκ μιάδα εθέβπμο ηαζ δ αεθηίςζδ ζηδκ πεζναιαηζηή μιάδα 

απμδίδεηαζ ζηδκ εθανιμβή ηςκ απεοαζζεδημπμζδηζηχκ εηδυπςκ πμο 

πενζέπμοκ ανβζκίκδ. Έλζ εαδμιάδεξ ιεηά ηδκ ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία ηαζ 

ζηζξ δφμ μιάδεξ ιεθέηδξ πανμοζζάζηδηε ιείςζδ ημο πμζμζημφ ηςκ 

αζεεκχκ ιε ΟΓΤ. Σμ πμζμζηυ ηςκ αζεεκχκ ηδξ πεζναιαηζηήξ μιάδαξ πμο 

ειθάκζζε ΟΓΤ μπηχ εαδμιάδεξ ιεηά ηδκ ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία ήηακ 

10,5% (VAS) εκχ ζοκέπζζε κα παναιέκεζ ιδδεκζηυ ιε αάζδ ηδκ ηθίιαηα 

Schiff. Σμ πμζμζηυ ηςκ αζεεκχκ ηδξ μιάδαξ εθέβπμο μπηχ εαδμιάδεξ ιεηά 

ηδκ ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία ιεζχεδηε ζημ 72,2% (VAS) ηαζ ζημ 8,33% 

(Schiff). 
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Με αάζδ ηδκ ηθίιαηα VAS, πμο ιπμνεί κα εεςνδεεί πζμ εοαίζεδηδ απυ 

ηδκ Schiff ηαεχξ δ ηεθεοηαία θαιαάκεζ ιυκμ ηνεζξ ηζιέξ, ημ πμζμζηυ ηςκ 

αζεεκχκ ηδξ πεζναιαηζηήξ μιάδαξ πμο ηαηαβνάθδηε ιε ΟΓΤ ζηδκ ανπζηή 

ελέηαζδ ιεζχεδηε ζδιακηζηά ηυζμ ηαηά ηδκ πνχηδ υζμ ηαζ ηαηά ηδκ υβδμδ 

εαδμιάδα ιεηά ηδκ ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία. Ακηίεεηα ζηδκ μιάδα 

εθέβπμο ιζα εαδμιάδα ιεηά ηδκ ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία πανμοζζάζηδηε 

αφλδζδ ημο πμζμζημφ ηςκ αζεεκχκ ιε ΟΓΤ ηαζ ιζα ιζηνή ιείςζδ ηαηά 

ηδκ υβδμδ εαδμιάδα. Σμ βεβμκυξ ηδξ ζοκεπμφξ ιείςζδξ ηδξ ΟΓΤ ζηδκ 

πεζναιαηζηή μιάδα ζε ζπέζδ ιε ηδκ μιάδα εθέβπμο, ηαηαδεζηκφεζ ηυζμ ηδκ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ ηεπκμθμβίαξ Pro-Argin δ μπμία επζαεααζχεδηε ηαζ 

ενβαζηδνζαηά ιε απεζημκζζηζηέξ ηεπκζηέξ (Petrou ηαζ ζοκ. 2009, Lavender 

ηαζ ζοκ. 2010) υζμ ηαζ ηδκ ζδιακηζηυηδηα πνήζδξ απεοαζζεδημπμζδηζηχκ 

ζηεοαζιάηςκ ιεηά απυ νζγζηή απυλεζδ / θείακζδ, ζε ζπέζδ ιε ηδκ πνήζδ 

μδμκηυηνειςκ πμο πενζέπμοκ ιυκμ θευνζμ. Πανυθα αοηά δ ιείςζδ ηδξ 

ΟΓΤ πμο παναηδνείηαζ ιε ημ πέναξ ηςκ εαδμιάδςκ ηαζ ζηδκ μιάδα 

εθέβπμο δζηαζμθμβείηαζ απυ ημκ πςιαηζζιυ ηςκ μδμκηζκμζςθδκανίςκ θυβς 

ηςκ εκδεπυιεκςκ θοζζηχκ ιδπακζζιχκ απεοαζζεδημπμίδζδξ. Γζάθμνεξ 

ηθζκζηέξ ιεθέηεξ απέδεζλακ υηζ δ εθανιμβή θεμνζμφπμο μδμκηυηνειαξ ή 

θεμνζμφπμο δζαθφιαημξ ζε εηηεεεζιέκεξ νζγζηέξ επζθάκεζεξ είκαζ 

απμηεθεζιαηζηή ζημκ έθεβπμ ηδξ ΟΓΤ. Ζ αεθηίςζδ θαίκεηαζ κα μθείθεηαζ 

ζηδκ αφλδζδ ηδξ ακημπήξ ηδξ μδμκηίκδξ ζηδκ μλζηή πνμζαμθή υπςξ επίζδξ 

ηαζ ζηδκ ηαείγδζδ ζυκηςκ ζηα εηηεεεζιέκα μδμκηζκμζςθδκάνζα (Ehrlich ηαζ 

ζοκ. 1975, Σhrash ηαζ ζοκ. 1992, Gangarosa 4991, Gaffar 1998). Οζ Tal ηαζ 

ζοκ. (1976) ακαθένμοκ υηζ δ πζεακή απεοαζζεδημπμζδηζηή δνάζδ ημο 

θεμνίμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ηαείγδζδ ζυκηςκ θεμνίμο πμο ιδπακζηά 

θνάζζμοκ ηα εηηεεεζιέκα μδμκηζκμζςθδκάνζα ή ιε ηδκ είζμδμ θεμνίμο ζηα 

μδμκηζκμζςθδκάνζα ηαζ ηδκ πανειπυδζζδ ηδξ ιεηααίααζδξ ημο αθβμβυκμο 

ενεείζιαημξ. 
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Πανυθμ πμο δ πανμφζα ιεθέηδ αημθμοεεί δζαθμνεηζηυ ζπεδζαζιυ απυ ηζξ 

πνμδβμφιεκεξ ιεθέηεξ (Hamlin ηαζ ζοκ. 2009, Schiff ηαζ ζοκ. 2009a, 

Hamlin ηαζ ζοκ. 2012, Tsai ηαζ ζοκ. 2012) υζμκ αθμνά ηδκ επζθμβή ημο 

δείβιαημξ αθθά ηαζ ηδκ εεναπεοηζηή πνμζέββζζδ, επζαεααζχκεζ ηδκ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ ηεπκμθμβίαξ Pro-Argin ζε πζμ επζεεηζηέξ ιμνθέξ 

πενζμδμκηζηήξ εεναπείαξ υπςξ είκαζ δ νζγζηή απυλεζδ / θείακζδ. ηδκ 

πανμφζα ένεοκα, μζ αζεεκείξ ηδξ πεζναιαηζηήξ μιάδαξ αμφνηζζγακ ηα 

δυκηζα ημοξ δφμ θμνέξ διενδζίςξ ιε απεοαζζεδημπμζδηζηή μδμκηυηνεια 

(8% ανβζκίκδ, ακεναηζηυ αζαέζηζμ, 1450ppm θεμνίμο) βζα δζάζηδια 17 

εαδμιάδςκ.  

 

ηδκ αζαθζμβναθία δεκ οπάνπμοκ δεδμιέκα βζα ηδκ πνήζδ μφηε ηδξ 

παναπάκς μδμκηυηνειαξ αθθά μφηε ηαζ ηάπμζαξ άθθδξ 

απεοαζζεδημπμζδηζηήξ μδμκηυηνειαξ ζε πενζμδμκηζημφξ αζεεκείξ ιεηά απυ 

ημ πέναξ ηδξ ιδ-πεζνμονβζηήξ πενζμδμκηζηήξ εεναπείαξ. Σμ βεβμκυξ αοηυ 

ηαεζζηά ακέθζηηδ ηδκ ζφβηνζζδ ηςκ εονδιάηςκ ηδξ ιεθέηδξ αοηήξ ιε 

άθθεξ ιεθέηεξ. Γεδμιέκα βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ ηεπκμθμβίαξ Pro-

Argin ιε ηδκ ιμνθή μδμκηυηνειαξ πνμηφπημοκ ιυκμ απυ ζεζνέξ ιεθεηχκ 

ζε οβζείξ πενζμδμκηζηά αζεεκείξ μζ μπμίμζ δεκ δέπηδηακ ηάπμζα ιμνθή 

πενζμδμκηζηήξ εεναπείαξ (Αyad ηαζ ζοκ. 2009a,b, Docimo ηαζ ζοκ. 

2009a,b, Nathoo ηαζ ζοκ. 2009, Schiff ηαζ ζοκ. 2009a, Fu ηαζ ζοκ. 2010, 

Que ηαζ ζοκ. 2010), ηάηζ πμο δεκ είκαζ άιεζα ζοβηνίζζιμ ιε ηδκ πανμφζα 

ιεθέηδ, βεβμκυξ πμο ηδκ ηαεζζηά πνςηυηοπδ. 

 

Έπεζ απμδεζπεεί υηζ μ ζοκδοαζιυξ ημο θεμνίμο ζε ιζηνέξ εεναπεοηζηέξ 

ζοβηεκηνχζεζξ (1000-1450 ppm) ιε άθθμοξ πανάβμκηεξ πμο έπμοκ 

απεοαζζεδημπμζδηζηή δνάζδ ζηζξ μδμκηυηνειεξ υπςξ ζυκηα ζηνμκηίμο, 

ηαθίμο, ηαζζίηενμο, ρεοδανβφνμο, ιυνζα ανβζκίκδξ η.α είκαζ 

απμηεθεζιαηζηυξ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ΟΓΤ (Petersson ηαζ ζοκ. 2013). Ζ 
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αδοκαιία ημο θεμνίμο κα απμηεθέζεζ απυ ιυκμ ημο απεοαζζεδημπμζδηζηυ 

πανάβμκηα (Ling ηαζ ζοκ. 1996, Charig ηαζ ζοκ. 2009) θαίκεηαζ ηαζ απυ ημ 

βεβμκυξ υηζ μδμκηυηνεια ιε 4540 ppm θευνζμ ηαζ ηαζζίηενμ είπε 

ιεβαθφηενδ απεοαζζεδημπμζδηζηή δνάζδ ζε ζπέζδ ιε μδμκηυηνεια πμο 

πενζείπε απμηθεζζηζηά θευνζμ αθθά ζε πμθφ ιεβαθφηενδ ζοβηέκηνςζδ 

υπςξ αοηήκ ηςκ 7600 ppm (Schiff ηαζ ζοκ. 2000b).  

 

7.3 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΟΓΤ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΦΑΖ ΣΖ 

ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΝΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ  

7.3.1 ύγθξηζε δεδνκέλσλ κεηαμύ δύν νκάδσλ κειέηεο 

Μία εαδμιάδα ιεηά ηδκ πεζνμονβζηή εεναπεία, ημ 23,7% ηςκ αζεεκχκ ηδξ 

πεζναιαηζηήξ μιάδαξ ηαζ ημ 97,2% ηςκ αζεεκχκ ηδξ μιάδαξ εθέβπμο 

ειθάκζζε ΟΓΤ αάζδ ηδξ ηθίιαηαξ VAS, εκχ ιε αάζδ ηδκ ηθίιαηα Schiff 

ηα ακηίζημζπα πμζμζηά ήηακ ιδδέκ ηαζ 63,89%. Ζ επζδείκςζδ αοηή 

μθείθεηαζ ηυζμ ζηδκ έηεεζδ ηδξ νζγζηήξ μδμκηίκδξ ζημ ζημιαηζηυ 

πενζαάθθμκ ςξ απμηέθεζια ηςκ νζγζηχκ απμλέζεςκ ηδξ πεζνμονβζηήξ 

εεναπείαξ, υζμ ηαζ ζηδκ οθίγδζδ ηςκ ζζηχκ ςξ επαηυθμοεμ ηδξ επμφθςζδξ 

ηςκ πενζμδμκηζηχκ ζζηχκ ιεηά ηδκ ακαπέηαζδ ηνδικμφ (Chabanski ηαζ 

ζοκ. 1997, Rees ηαζ ζοκ. 2004).  

 

Ζ δζαηήνδζδ ηδξ ΟΓΤ ζε παιδθά επίπεδα πμο παναηδνήεδηε ζηδκ 

πεζναιαηζηή μιάδα ζε ζπέζδ ιε ηδκ μιάδα εθέβπμο ηαηά ηδκ πνχηδ 

ιεηεβπεζνδηζηή εαδμιάδα θαίκεηαζ κα μθείθεηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ ζημ 

απμηέθεζια δνάζδξ ηδξ απεοαζζεδημπμζδηζηήξ πάζηαξ ζηίθαςζδξ ιε 

ανβζκίκδ δ μπμία εθανιυζηδηε ζηζξ εηηεεεζιέκεξ νζγζηέξ επζθάκεζεξ ηαηά 

ηδκ δζάνηεζα ημο πεζνμονβείμο, ηαεχξ μζ αζεεκείξ ηαζ ηςκ δφμ μιάδςκ 

δέπηδηακ μδδβίεξ κα απέπμοκ απυ ηδκ πνήζδ μδμκηυαμονηζαξ, 

μδμκηυηνειαξ ηαζ ιεζμδυκηζςκ αμονηζχκ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ ιζηνμαζαηήξ 

πθάηαξ. 
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Καηά ηδκ δεφηενδ ιεηεβπεζνδηζηή εαδμιάδα ηα πμζμζηά ηςκ αζεεκχκ ιε 

ΟΓΤ ζηδκ ηθίιαηα Schiff πανέιεζκακ ιδδεκζηά βζα ηδκ πεζναιαηζηή μιάδα 

ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ μιάδα εθέβπμο ζηδκ μπμία ήηακ 52,78%. ηδκ ηθίιαηα 

VAS παναηδνήεδηε ζηδκ πεζναιαηζηή μιάδα ιείςζδ ηςκ πμζμζηχκ ηδξ 

ΟΓΤ ζημ 5,3% ημ μπμίμ απμηεθεί ηαζ ημ παιδθυηενμ ηαηαβεβναιιέκμ 

πμζμζηυ ηαε‟υθδ ηδκ δζάνηεζα ηδξ ιεθέηδξ εκχ ιζηνή ιείςζδ 

παναηδνήεδηε ηαζ ζηδκ μιάδα εθέβπμο απυ 97,2 ζε 91,7%.  

 

ηδκ υβδμδ ιεηεβπεζνδηζηή εαδμιάδα ηα πμζμζηά ΟΓΤ ζηδκ ηθίιαηα 

Schiff πανέιεζκακ ιδδεκζηά βζα ηδκ πεζναιαηζηή μιάδα εκχ ιεζχεδηακ 

αηυια πενζζζυηενμ ζηδκ μιάδα εθέβπμο θηάκμκηαξ ημ 16,67% απυ 52,78% 

πμο ήηακ ηδκ δεφηενδ ιεηεβπεζνδηζηή εαδμιάδα. Με αάζδ ηδκ ηθίιαηα 

VAS ηα πμζμζηά ΟΓΤ δζπθαζζάζηδηακ βζα ηδκ πεζναιαηζηή μιάδα απυ 5,3 

ζε 10,5% εκχ ιεζχεδηακ ηαηά 5,5% ιμκάδεξ ζηδκ μιάδα εθέβπμο. 

 

Γίκεηαζ ειθακέξ υηζ ηαζ ζηζξ δφμ μιάδεξ ιεθέηδξ παναηδνείηαζ αφλδζδ ζηα 

επίπεδα ΟΓΤ ηαηά ηδκ πνχηδ ιεηεβπεζνδηζηή εαδμιάδα, εκχ ιε ημ πέναξ 

ηςκ εαδμιάδςκ παναηδνείηαζ ζηαδζαηή ιείςζδ ηςκ ηζιχκ ηδξ δ μπμία βζα 

ηδκ μιάδα εθέβπμο ζοκεπίγεηαζ ηαζ ζηδκ υβδμδ ιεηεβπεζνδηζηή εαδμιάδα.  

 

7.3.2 ύγθξηζε επξεκάησλ παξνύζαο κειέηεο κε επξήκαηα άιισλ 

κειεηώλ 

Δνεοκδηζηά δεδμιέκα άθθςκ ενβαζζχκ ένπμκηαζ κα ζοιθςκήζμοκ ιε ηα 

απμηεθέζιαηα ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ υζμκ αθμνά ηζξ πηςηζηέξ ηάζεζξ ιε ημ 

πέναξ ηςκ εαδμιάδςκ. Βνέεδηε υηζ δ ΟΓΤ ηαηά ηδκ πνχηδ ιεηεβπεζνδηζηή 

εαδμιάδα ανίζηεηαζ ζημ 36,8%, ηαηά ηδκ δεφηενδ ιεζχκεηαζ ζημ 33,4%, 

ηδκ ηέηανηδ ανίζηεηαζ αηυια πζμ παιδθά ζημ 29,6% εκχ ηδκ υβδμδ 

ιεηεβπεζνδηζηή εαδμιάδα ανίζηεηαζ ζημ 21,7% (Nishida ηαζ ζοκ. 1976). 

Πανυιμζα απμηεθέζιαηα ανήηακ μζ Al-Sabbagh ηαζ ζοκ. (2010) μζ μπμίμζ 



104 
 

ηαηέβναρακ ηδκ επίπηςζδ ηδξ ΟΓΤ (30,30%) ζε πενζμδμκηζημφξ αζεεκείξ 

45-60 διένεξ ιεηά ηδκ ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία. Έπεζηα μζ αζεεκείξ αοημί 

οπμαθήεδηακ ζε πεζνμονβζηή εεναπεία ηαζ δ ΟΓΤ ηαηαβνάθδηε βζα έλζ 

ιεηεβπεζνδηζηέξ εαδμιάδεξ ηαζ ηα επίπεδα ΟΓΤ ημνοθχεδηακ ηδκ πνχηδ 

ιεηεβπεζνδηζηή εαδμιάδα (1
δ
 εαδμιάδα: 78,79%, 2

δ
 εαδμιάδα: 75,76%, 3

δ
 

εαδμιάδα: 66,67%, 4
δ
 εαδμιάδα: 57,58%, 5

δ
 εαδμιάδα: 54,54%, 6

δ
 

εαδμιάδα: 45,46%). Tα δεδμιέκα αοηά θακενχκμοκ ιζα ιεβάθδ αφλδζδ 

ηδξ ΟΓΤ ηαηά ηδκ πνχηδ ιεηεβπεζνδηζηή εαδμιάδα δ μπμία ιεζχκεηαζ ιε 

ημ πέναξ ηςκ εαδμιάδςκ ηάηζ ημ μπμίμ ζοιθςκεί ιε ηζξ ακμδζηέξ ηαζ 

ηαεμδζηέξ ηάζεζξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ. 

 

Σα απμηεθέζιαηα ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ ένπμκηαζ ζε δζαθςκία ιε ηδκ 

ιεθέηδ ηςκ Tamminen ηαζ ζοκ. (1998), μζ μπμίμζ ανήηακ υηζ δ ΟΓΤ πμο 

ειθακίγεηαζ ιεηά απυ πεζνμονβζηή εεναπεία ιε ηνμπμπμζδιέκδ ηαηά 

Widman ηεπκζηή ημνοθχκεηαζ δφμ ιε ηέζζενζξ εαδμιάδεξ ιεηά ηδκ 

πεζνμονβζηή εεναπεία. Δπζπθέμκ μζ Al-Sabbagh ηαζ ζοκ. (2010) ανήηακ 

αφλδζδ ηςκ επζπέδςκ ηδξ ΟΓΤ ιεηά ημ πεζνμονβείμ ιε ημνφθςζδ ηςκ 

επζπέδςκ ηδκ πνχηδ ηαζ ηδκ ηνίηδ ιεηεβπεζνδηζηή εαδμιάδα ηαζ ιείςζδ 

ηςκ επζπέδςκ ιέζα ζηζξ επυιεκεξ εαδμιάδεξ ζε επίπεδα πανυιμζα ιε ηδξ 

αθεηδνίαξ, αηυια ηαζ πςνίξ ηάπμζα απεοαζζεδημπμζδηζηή εεναπεία. Σα 

εονήιαηα αοηά ένπμκηαζ ζε ζφβηνμοζδ ιε ηα εονήιαηα ηδξ πανμφζαξ 

ιεθέηδξ ζηδκ μπμία ανέεδηε υηζ ιε ηδκ πάνμδμ ηςκ εαδμιάδςκ απυ ηδκ 

πεζνμονβζηή εεναπεία, παναηδνείηαζ ζηαδζαηή αεθηίςζδ ηςκ ηζιχκ ηδξ 

ΟΓΤ ηαζ βζα ηζξ δφμ μιάδεξ ηαζ επζδείκςζδ ιυκμ ηαηά ηδκ πνχηδ 

ιεηεβπεζνδηζηή εαδμιάδα.  

 

ηδκ πανμφζα ιεθέηδ ανέεδηε υηζ δ ΟΓΤ πμο ειθακίζηδηε αιέζςξ ιεηά 

απυ ηδκ πεζνμονβζηή εεναπεία, είκαζ ιεβαθφηενδ απυ αοηή πμο πνμέηορε 

ιεηά ηδκ ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία βζα ηδκ μιάδα εθέβπμο ζηδ μπμία δεκ 
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εθανιυζηδηε απεοαζζεδημπμζδηζηυ έηδμπμ. Σα απμηεθέζιαηα αοηά 

επζαεααζχκμκηαζ απυ άθθεξ ενεοκδηζηέξ ιεθέηεξ (Wallace ηαζ ζοκ. 1990, 

Canakçi ηαζ ζοκ. 2007). οβηεηνζιέκα ζηδ ιεθέηδ ηςκ Canakçi ηαζ ζοκ. 

(2007) παναηδνήεδηε αφλδζδ ΟΓΤ ηαηά 76,8% 24 χνεξ ιεηά ηδκ 

πεζνμονβζηή εεναπεία ιε ηνμπμπμζδιέκδ ηεπκζηή ηαηά Widman εκχ ημ 

ακηίζημζπμ πμζμζηυ 24 χνεξ ιεηά ηδκ ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία ήηακ 

62,5%. Δπζπθέμκ, άθθδ μιάδα ενεοκδηχκ πμο πνδζζιμπμίδζε ηδκ ηθίιαηα 

VAS βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ ΟΓΤ, ανήηε υηζ μζ αζεεκείξ ειθάκζζακ 

εκημκυηενδ δοζθμνία ιεηά απυ πεζνμονβζηή εεναπεία απυ υηζ ιεηά απυ ιδ-

πεζνμονβζηή (Matthews ηαζ ζοκ. 1993).  

 

ηδκ ιεθέηδ ηςκ Patsouri ηαζ ζοκ. (2011) δζενεοκήεδηε δ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο απεοαζζεδημπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ DenShield ζε 

αζεεκείξ μζ μπμίμζ είπακ πνμδβμοιέκςξ οπμαθδεεί ζε ιδ-πεζνμονβζηή 

εεναπεία ή ζε ζοκδοαζιυ ιδ-πεζνμονβζηήξ ηαζ πεζνμονβζηήξ εεναπείαξ. 

ηδκ παναπάκς ιεθέηδ ανέεδηε υηζ μ επζπμθαζιυξ ηαζ ηα επίπεδα ηδξ ΟΓΤ 

ηαηά ηδκ αθεηδνία ήηακ πμθφ ορδθυηενα βζα ηα δυκηζα πμο δέπηδηακ 

πεζνμονβζηή εεναπεία (83,6%) ζε ζπέζδ ιε αοηά πμο δέπηδηακ ιυκμ ιδ-

πεζνμονβζηή (68,4%) αθθά ηαζ υηζ μζ αζεεκείξ πμο πνδζζιμπμίδζακ ημ 

απεοαζζεδημπμζδηζηυ DenShield πανμοζίαζακ αεθηίςζδ ζηα επίπεδα ηδξ 

ΟΓΤ. 

 

Σα δεδμιέκα αοηά ζε ζοιθςκία ιε ηα εονήιαηα ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ 

δδθχκμοκ ηδκ ακαιεκυιεκδ αφλδζδ ηδξ ζοπκυηδηαξ ηςκ ηζιχκ ηδξ ΟΓΤ 

ιεηά ηδκ εθανιμβή πεζνμονβζηχκ ηεπκζηχκ ηαζ οπμβναιιίγμοκ ηδκ ζδιαζία 

ηδξ πνήζδξ ζηεοαζιάηςκ απεοαζζεδημπμζδηζηχκ παναβυκηςκ ζηδκ 

ηαηαπμθέιδζή ηδξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ πενζμδμκηζηήξ εεναπείαξ. 
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7.4 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ PRO-ARGIN 

Ζ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ ηεπκμθμβίαξ Pro-Argin ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ 

ΟΓΤ θαίκεηαζ κα μθείθεηαζ ζημκ ζοκδοαζιυ ανβζκίκδξ ηαζ ακεναηζημφ 

αζαεζηίμο. Ο ζοκδοαζιυξ αοηυξ οπενέπεζ ηαεχξ έπεζ ανεεεί υηζ δ πάζηα 

ζηίθαςζδξ πμο έπεζ ζοζηαηζηυ ιυκμ ημ ακεναηζηυ αζαέζηζμ ή ιυκμ ηδκ 

ανβζκίκδ ιε άθθδ πδβή αζαεζηίμο δεκ μδδβεί ζε απμηεθεζιαηζηή απυθναλδ 

ηςκ μδμκηζκζηχκ ζςθδκανίςκ (Petrou ηαζ ζοκ. 2009). ε ακηίεεζδ ιε άθθα 

πνμσυκηα πμο πνμηαθμφκ ζφβηθεζζδ ηςκ μδμκηζκμζςθδκανίςκ, υπςξ μ 

θεμνζμφπμξ ηαζζίηενμξ ηαζ ημ θεμνζμφπμ κάηνζμ, δ ηεπκμθμβία Pro-Argin 

οπενηενεί ζημ υηζ δ ανβζκίκδ ηαζ ημ ακεναηζηυ αζαέζηζμ είκαζ ζοζηαηζηά 

πμο ανίζημκηαζ θοζζμθμβζηά ζημ ζάθζμ ηαζ „„ζοκενβάγμκηαζ‟‟ ιεηαλφ ημοξ 

επζηαπφκμκηαξ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ ημκ ιδπακζζιυ ζφβηθεζζδξ - πςιαηζζιυ 

ηςκ μδμκηζκμζςθδκανίςκ ιε ηδκ εκαπυεεζδ ζηνχιαημξ αζαεζηίμο-

θςζθυνμο ιέζα ζε αοηά αθθά ηαζ ζηδκ επζθάκεζα ηδξ μδμκηίκδξ (Petrou 

ηαζ ζοκ. 2009, Lavender ηαζ ζοκ. 2010, Uraz ηαζ ζοκ. 2013).  

 

7.5 ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΜΟΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

Ζ πανμφζα ιεθέηδ είκαζ δ πνχηδ πμο δζενεφκδζε ηδκ ειθάκζζδ ΟΓΤ ζε 

αζεεκείξ πμο δέπηδηακ ανπζηά ιδ-πεζνμονβζηή ηαζ ζηδ ζοκέπεζα 

πεζνμονβζηή πενζμδμκηζηή εεναπεία ιε ηαοηυπνμκδ πμνήβδζδ 

απεοαζζεδημπμζδηζηχκ ζηεοαζιάηςκ ανβζκίκδξ. Γζα ημκ θυβμ αοηυ δεκ 

ήηακ εθζηηή δ ζφβηνζζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ ένεοκαξ αοηήξ ιε άθθεξ 

ιεθέηεξ πμο κα αημθμοεμφκ πανυιμζμ ζπεδζαζιυ, βεβμκυξ πμο ηαεζζηά ηα 

εονήιαηα ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ πνςημπυνα. 

 

Οζ ιεθέηεξ ηδξ Colgate ζηζξ μπμίεξ δζενεοκήεδηε δ απμηεθεζιαηζηυηδηα 

ηςκ ζηεοαζιάηςκ ηδξ ηεπκμθμβίαξ Pro-Argin, απμηέθεζακ μδδβυ βζα ηδκ 

επζθμβή ημο ιεβέεμοξ ημο δείβιαημξ (Ayad ηαζ ζοκ. 2009a, Ayad ηαζ ζοκ. 

2009b, Docimo ηαζ ζοκ. 2009a, Docimo ηαζ ζοκ. 2009b, Hamlin ηαζ ζοκ. 
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2009, Nathoo ηαζ ζοκ. 2009, Schiff ηαζ ζοκ. 2009a, Schiff ηαζ ζοκ. 2009b, 

Fu ηαζ ζοκ. 2010, Que ηαζ ζοκ. 2010, Hamlin ηαζ ζοκ. 2012, Tsai ηαζ ζοκ. 

2012), ηαεχξ έκα ιεβάθμ δείβια αζεεκχκ (≥70) ήηακ απαναίηδημ χζηε κα 

ελαπεμφκ αζθαθή ζοιπενάζιαηα.  

 

Έκαξ πενζμνζζιυξ ζηδκ ιεεμδμθμβία ηδξ ιεθέηδξ αοηήξ είκαζ υηζ ζηδκ 

πανμφζα ιεθέηδ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ ΟΓΤ, πνδζζιμπμζήεδηε ημ 

ενέεζζια ημο αένα. Ζ ΟΓΤ ιπμνεί κα είκαζ δζαθμνεηζηή ακάθμβα ιε ημ 

είδμξ ημο ενεείζιαημξ πμο εθανιυγεηαζ (Narhi 1985, Orchardson ηαζ 

Collins 1987a,b), εκχ έπεζ πνμηαεεί δ πνήζδ ημοθάπζζημκ δφμ 

οδνμδοκαιζηχκ ενεεζζιάηςκ, υπςξ ημ απηζηυ ενέεζζια ηαζ ημ ενέεζζια 

ημο αένα (Orchardson ηαζ ζοκ. 1987a,b, Ζμlland ηαζ ζοκ. 1997).  

 

Σμ απηζηυ ενέεζζια αλζμθμβείηαζ ιε ηδκ αμήεεζα αζπιδνμφ ακζπκεοηήνα. Ο 

ακζπκεοηήναξ ένπεηαζ ζε επαθή ιε πενζμνζζιέκδ επζθάκεζα ηδξ 

εηηεεεζιέκδξ μδμκηίκδξ ηαζ είκαζ πζεακυκ μνζζιέκα οπενεοαίζεδηα ζδιεία 

κα ιδκ εκημπζζημφκ.  

 

Απυ ηδκ άθθδ ιενζά, ημ ενέεζζια ημο αένα δζαπέεηαζ ζε υθδ ηδκ μδμκηζκζηή 

επζθάκεζα ηαεζζηχκηαξ εθζηηυ ημκ εκημπζζιυ υθςκ ηςκ εοαίζεδηςκ 

πενζμπχκ. Δπζπθέμκ είκαζ εενιζηυ αθθά ηαζ ελαηιζζηζηυ ηαζ πνμζμιμζάγεζ 

ηαθφηενα ηα ενεείζιαηα ηδξ ηαεδιενζκυηδηα πμο δέπεηαζ μ αζεεκήξ ζημ 

ζημιαηζηυ πενζαάθθμκ ζε ζπέζδ ιε ημ απηζηυ ενέεζζια (Rahiotis ηαζ ζοκ. 

2013). Σμ ενέεζζια ημο αένα εθανιυγεηαζ εφημθα, ηαηαβνάθεζ ηδκ ΟΓΤ 

ηαζ υπζ ηδκ πμθθζηή ηαζ επζπθέμκ έπεζ πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδκ ηαηαβναθή 

ΟΓΤ ζε πθδεχνα ενεοκχκ (Nishida ηαζ ζοκ. 1976, Tarbet ηαζ ζοκ. 1979, 

Uchida ηαζ ζοκ. 1980, Wallace ηαζ ζοκ. 1990, Fischer ηαζ ζοκ. 1991, Grant 

ηαζ ζοκ. 1993, Tammaro ηαζ ζοκ. 2000, Ide ηαζ ζοκ. 2001, Xu ηαζ ζοκ. 

2004, Canakçi ηαζ ζοκ. 2007, Αyad ηαζ ζοκ. 2009a,b, Docimo ηαζ ζοκ. 
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2009a,b Gong ηαζ ζοκ. 2009, Hamlin ηαζ ζοκ. 2009, Nathoo ηαζ ζοκ. 2009, 

Schiff ηαζ ζοκ, 2009a,b, Al-Sabbagh ηαζ ζοκ. 2010, Fu ηαζ ζοκ. 2010, Que 

ηαζ ζοκ. 2010, Salian ηαζ ζοκ. 2010, Madhavan ηαζ ζοκ. 2012, Patsouri ηαζ 

ζοκ. 2011, Rahiotis ηαζ ζοκ. 2013, Uraz ηαζ ζοκ. 2013). 

 

Ζ εθανιμβή εκυξ ιυκμ ενεείζιαημξ ααζίζηδηε ζηδκ αδοκαιία απυηηδζδξ 

ημο Yeaple Probe (Yeaple Research, Pittsford, NY, USA), εζδζηήξ ζοζηεοήξ 

πμο εθανιυγεζ ηαζ αλζμθμβεί ημ απηζηυ ενέεζζια δ μπμία πνδζζιμπμζήεδηε 

ζηζξ οπυθμζπεξ ιεθέηεξ ηδξ Colgate ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ ενέεζζια ημο αένα. 

Πανυθα αοηά, δ ζοζηεοή Yeaple Probe, ειθακίγεζ μνζζιέκμοξ πναηηζημφξ 

πενζμνζζιμφξ υπςξ ημ ορδθυ ηυζημξ ηαζ μ υβημξ πμο ηαηαθαιαάκεζ. 

 

Μία αηυια δοζημθία ζηδκ ιεεμδμθμβία ηδξ ιεθέηδξ αοηήξ είκαζ υηζ μζ 

πενζμδμκηζηέξ ηαηαβναθέξ θήθεδηακ απυ 12 ιεηαπηοπζαημφξ θμζηδηέξ μζ 

μπμίμζ δεκ ήηακ ααειμκμιδιέκμζ. Δπζπθέμκ, μζ αζεεκείξ δεκ πανμοζίαγακ 

μιμζμβέκεζα ζηδκ αανφηδηα ηαζ ζηδκ ηαηακμιή ηδξ πενζμδμκηζηήξ κυζμο 

ηάηζ πμο εκδεπμιέκςξ δεκ δίκεζ ηαεανή εζηυκα βζα ηδκ αεθηίςζδ ηςκ 

πενζμδμκηζηχκ παναιέηνςκ ζηζξ πζμ αανζά πνμζαεαθδιέκεξ πενζμπέξ. Όιςξ 

ζηυπμξ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ δεκ ήηακ κα αλζμθμβήζεζ ηζξ πενζμδμκηζηέξ 

παναιέηνμοξ αθθά κα εηηζιήζεζ ηδκ ΟΓΤ ηαηά ηζξ θάζεζξ ηδξ 

πενζμδμκηζηήξ εεναπείαξ. 

 

Δπζπθέμκ, δ αθθδθεπίδναζδ ημο ηάεε ζηαδίμο ηδξ ιεθέηδξ ιε ημ 

πνμδβμφιεκμ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ πενζμδμκηζηήξ εεναπείαξ ηαεχξ ηαζ ημ 

βεβμκυξ υηζ έπνεπε κα ζοβηνζεμφκ ηα απμηεθέζιαηα πμθθαπθχκ 

δζαδμπζηχκ, αθθεπάθθδθςκ ιεηνήζεςκ, απμηέθεζε αηυια ιζα δοζημθία 

ηαεζζηχκηαξ ακαβηαία ηδκ πανμοζία ηςκ αζεεκχκ ζε ηάεε πνμκζηή ζηζβιή 

πνμηεζιέκμο κα πναβιαημπμζδεμφκ υθα ηα ζηάδζα ηδξ πενζμδμκηζηήξ 

εεναπείαξ ηαζ μζ έλζ ηαηαβναθέξ ΟΓΤ. Σμ βεβμκυξ υηζ οπήνπε αενμζζηζηή 
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δνάζδ ηδξ ηάεε πνμδβμφιεκδξ ηαηαβναθήξ ζηζξ επυιεκεξ έηακε δφζημθδ 

ηδκ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία ηάεε 

επίζηερδ ζοβηνίεδηε ιε ηδκ αθεηδνία αδοκαηχκηαξ κα βίκμοκ πμθθαπθέξ 

ηαζ δζαδμπζηέξ ζοβηνίζεζξ ακάιεζα ζηζξ έλζ ηαηαβναθέξ ιε ηδκ εθανιμβή 

ζοκήεςκ ζηαηζζηζηχκ δμηζιαζζχκ (Wilcoxon's Signed Rank Test, Mann-

Whitney U Test).  

 

Όζμκ αθμνά ηδκ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ ηδξ VAS εα πνδζζιμπμζμφκηακ 

ζηαηζζηζηέξ δμηζιαζίεξ (Linear Mixed Model) ζηζξ μπμίεξ εα εθανιμγυηακ 

ακάθοζδ πμθοεπίπεδμο ιμκηέθμο ιε επακαθαιαακυιεκεξ ιεηνήζεζξ 

(Multilevel Model with Repeated Measurements) υπμο επίπεδμ 1 είκαζ μζ 

επακαθαιαακυιεκεξ ιεηνήζεζξ, επίπεδμ 2 ημ δυκηζ ηαζ επίπεδμ 3 μ αζεεκήξ, 

εκχ υζμκ αθμνά ηδκ ακάθοζδ ημο Schiff επίπεδμ 1 εα απμηεθμφζακ μζ 

επακαθαιαακυιεκεξ ιεηνήζεζξ ηαζ επίπεδμ 2 μ ζοκδοαζιυξ αζεεκήξ -δυκηζ. 

 

Σέθμξ, εάκ ιπμνμφζακ κα βίκμοκ ηάπμζεξ αθθαβέξ ζηδκ ιεεμδμθμβία, ιζα 

απυ αοηέξ εα ήηακ δ πνμζεήηδ εκυξ επζπθέμκ οδνμδοκαιζημφ ενεείζιαημξ 

βζα πζμ αλζυπζζηδ αλζμθυβδζδ ηςκ ακηζδνάζεςκ ημο αζεεκή. Μζα άθθδ 

αθθαβή, εα ήηακ δ πναβιαημπμίδζδ ημο ζοκυθμο ηδξ πενζμδμκηζηήξ 

εεναπείαξ απυ ημκ ίδζμ εεναπεοηή. Με ημκ ηνυπμ αοηυ εα οπήνπε 

μιμζμβέκεζα ζημκ ηνυπμ πναβιαημπμίδζδξ ηδξ πενζμδμκηζηήξ εεναπείαξ ηαζ 

ζηδκ αζημφιεκδ δφκαιδ ηαηά ηζξ απμλέζεζξ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα δ ιεθέηδ εα 

ήηακ πζμ εθεβπυιεκδ ςξ πνμξ ηζξ ηθζκζηέξ δμηζιαζίεξ.  
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8.ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Σα απμηεθέζιαηα ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ επζαεααζχκμοκ ηδκ οπενμπή ηαζ 

ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ ζηεοαζιάηςκ πμο πενζέπμοκ ανβζκίκδ ηαζ 

ακεναηζηυ αζαέζηζμ ζε ζπέζδ ιε ηα ζηεοάζιαηα πμο πενζέπμοκ ιυκμ 

θευνζμ ή ηαζ ηαευθμο θευνζμ, ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ΟΓΤ ιεηά απυ ιδ-

πεζνμονβζηή ηαζ πεζνμονβζηή πενζμδμκηζηή εεναπεία.  

 

ηδκ ιεθέηδ αοηή επζαεααζχεδηε δ ενεοκδηζηή οπυεεζδ, δδθαδή υζμζ 

αζεεκείξ έθααακ ηδκ μδμκηυηνεια Colgate Sensitive Pro-Relief ιε ζφζηαζδ 

8% ανβζκίκδ, ακεναηζηυ αζαέζηζμ ηαζ 1450ppm θεμνίμο (Colgate-

Palmolive Co., New York, NY) ηαζ δέπηδηακ ζηίθαςζδ / εθανιμβή ιε ηδκ 

πάζηα Colgate Sensitive Pro-Relief ιε ζφζηαζδ 8% ανβζκίκδ ηαζ ακεναηζηυ 

αζαέζηζμ (Colgate-Palmolive Co., New York, NY) ιεηά ηδκ ιδ-πεζνμονβζηή 

εεναπεία ηαζ ηαηά ηδκ πεζνμονβζηή εεναπεία, ειθάκζζακ παιδθά επίπεδα 

ΟΓΤ ζε ζπέζδ ιε ηδκ μιάδα εθέβπμο.  

 

Ακηίεεηα, μζ αζεεκείξ πμο έθααακ ηδκ εεναπεία ιε ηδκ θεμνζμφπμ 

μδμκηυηνεια Colgate Cavity Protection Caries ιε ζφζηαζδ 1450ppm 

θεμνίμο (Colgate-Palmolive Co., New York, NY) ηαζ ηδκ ιδ-θεμνζμφπμ 

πάζηα ζηίθαςζδξ Nupro-M pumice-based (Dentsply International, York, 

PA) ειθάκζζακ ΟΓΤ ηυζμ ιεηά απυ ηδκ ιδ-πεζνμονβζηή υζμ ηαζ ιεηά απυ 

ηδκ πεζνμονβζηή εεναπεία.  

 

οιπεναζιαηζηά, δ πνήζδ ηδξ απεοαζζεδημπμζδηζηήξ εεναπείαξ πμο 

ααζίγεηαζ ζηδκ ηεπκμθμβία ProArgin ιπμνεί κα πξνιάβεη ηδκ ειθάκζζδ 

ΟΓΤ αθθά ηαζ κα δζαηδνήζεζ ζε παιδθά επίπεδα ηζξ ηζιέξ ηδξ ηυζμ ιεηά 

απυ ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία υζμ ηαζ ιεηά απυ πεζνμονβζηή πενζμδμκηζηή 

εεναπεία  
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Δηθόλα 1. Θεναπεοηζηέξ πνμζεββίζεζξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ΟΓΤ 



 
 



 
 

Δηθόλα 2. Κθίιαηα VAS, ιήημοξ 10 εηαημζηχκ 

 

Παναηαθχ ημπμεεηήζηε ιία ηάεεηδ βναιιή ζηδκ παναηάης ηθίιαηα βζα 

κα οπμδείλεηε πυζμ έκημκα πμκάηε. 

 

 

Καθόλου Πόνος                                                                                                                 Αβάσταχτος Πόνος 

 

 

 

Κθίιαηα 1:1 

 



 
 



 
 

Δηθόλα 3. Υνμκμδζάβναιια ιεθέηδξ  

 

 



 
 



 
 

Δηθόλα 4. Γζάβναιια νμήξ ηςκ αζεεκχκ  

Ένασ αςθενήσ εξαιρζθηκε εξαιτίασ παφςησ 
τησ λειτουργίασ τησ κλινικήσ λόγω  του 
καλοκαιριοφ 

Τζςςερισ αςθενείσ εξαιρζθηκαν εξαιτίασ 
παφςησ τησ λειτουργίασ τησ κλινικήσ λόγω 
καλοκαιριοφ 

5 αςθενείσ δεν παρουςιάςτηκαν για 
οικονομικοφσ λόγουσ 

3 αςθενείσ δεν παρουςιάςτηκαν  για 
οικονομικοφσ λόγουσ 

3 αςθενείσ δεν παρουςιάςτηκαν 
για οικονομικοφσ λόγουσ 1 αςθενήσ δεν παρουςιάςτηκε για 

προςωπικοφσ  λόγουσ 



 
 



 
 

Πίλαθαο 1. Γδιμβναθζηά ζημζπεία ηαζ ανπζηά δεδμιέκα 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
Μέζμξ υνμξ (εφνμξ) 

2
Μέζμξ υνμξ (ηοπζηή απυηθζζδ) 

 

Γόληηα κειέηεο = Γυκηζα πμο δέπηδηακ ιδ-πεζνμονβζηή ηαζ πεζνμονβζηή εεναπεία 

πλνιηθά δόληηα κειέηεο = Γυκηζα πμο δέπηδηακ ιυκμ ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία 

Γ = Γοκαίηεξ, Α = Άκδνεξ  

Όθμζ μζ ζοιιεηέπμκηεξ είκαζ Καοηάζζαξ θοθήξ 

 

 
Φφθμ Ζθζηία

1
 Καπκζζηέξ 

Γυκηζα 

ιεθέηδξ
2
 

οκμθζηά 

δυκηζα 

ιεθέηδξ
2
 

Ανζειυξ 

δμκηζχκ ακά 

αζεεκή
2
 

Πεζναιαηζηή Οιάδα 16Γ / 22Α 51,1 (24-70) 16 3,3 (1,5) 7,42 (5,52) 22,55 (5,7) 

Οιάδα Δθέβπμο 20Γ / 16Α 48,3 (23-70) 17 3,1 (1,4) 8,58 (6,24) 25,25 (3,4) 



 
 



 
 

Πίλαθαο 2. Καηακμιή δμκηζχκ ιεθέηδξ ζε ηάεε μδμκηζηυ ηυλμ 

Οιάδα 
Άκς θναβιυξ Κάης θναβιυξ 

φκμθμ 

Απυθοημξ ανζειυξ Min-Max Απυθοημξ ανζειυξ Min-Max 

Πεζναιαηζηή 83 2-8 43 2-6 126 

Δθέβπμο 64 2-6 48 2-6 112 

 

Γόληηα κειέηεο = Γυκηζα πμο δέπηδηακ ιδ-πεζνμονβζηή ηαζ πεζνμονβζηή εεναπεία 

Min-Max=Δθάπζζημξ ανζειυξ δμκηζχκ-Μέβζζημξ ανζειυξ δμκηζχκ 

 

 



 
 



 
 

Πίλαθαο 3. Πενζμδμκηζηέξ ηαηαβναθέξ βζα ημ ζφκμθμ ημο μδμκηζημφ 

θναβιμφ ηαηά ηδκ ανπζηή θάζδ εεναπείαξ 

nπεζναιαηζηήξ=38 

nεθέβπμο=36 
ΟΜΑΓΑ ΑΦΔΣΖΡΗΑ 2M 

ΜΔΣΑΒΟΛΖ  

ΑΦ - 2Μ 

 

BoP (%) 

 

Πεζναιαηζηή 56,31 (20,82) 23,15 (15,89) 33,16 (19,41)
*
 

Δθέβπμο 54,70 (21,71) 26.97 (16,74) 27,72 (25,39)
*
 

 

PI (%) 

 

Πεζναιαηζηή 56,33 (25,32) 20,57 (20,07) 35,76 (23,41)
*
 

Δθέβπμο 52,87 (21,14) 22,85 (17,31) 30,02 (22,19)
*
 

 

PPD (πζθ) 

 

Πεζναιαηζηή 3,86 (0,87) 3,30 (0,83) 0,56 (0,39)
*
 

Δθέβπμο 3,91 (0,75) 3,29 (0,75) 0,62 (0.48)
*
 

 

CAL (πζθ) 

 

Πεζναιαηζηή 4,64 (1,17) 4,24 (1,20) 0,40 (0,35)
*
 

Δθέβπμο 4,75 (1,13) 4,34 (1,13) 0,41 (0,48)
*
 

 

PPD ≥5πζθ (%) 

 

Πεζναιαηζηή 23,85 (15,53) 15,08 (13,40) 8,76 (8,16)
*
 

Δθέβπμο 26,81 (12,62) 15,73 (11,66) 11,08 (8,63)
*
 

 

Μέζμξ υνμξ (ηοπζηή απυηθζζδ) 

BOP = Γείηηδξ αζιμνναβίαξ, PI = Γείηηδξ πθάηαξ, PPD = Βάεμξ εοθάημο, 

CAL = Κθζκζηυ επίπεδμ πνυζθοζδξ 

2Μ = Δπακέθεβπμξ δφμ ιδκχκ  

Wilcoxon‟s Signed Rank Σest ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά  *p<0,001 

Mann-Whitney U Test: p>0,05. 

 



 
 



 
 

Πίλαθαο 4. Πενζμδμκηζηέξ ηαηαβναθέξ ηςκ δμκηζχκ ιεθέηδξ  

nπεζναιαηζηήξ=38 

nεθέβπμο=36 
ΟΜΑΓΑ ΑΦΔΣΖΡΗΑ 2M 

 

4Μ 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ  

ΑΦ - 2Μ 

ΜΔΣΑΒΟΛΖ  

ΑΦ - 4Μ 

 

BoP (%) 

 

Πεζναιαηζηή 56,36 (29,30) 21,42 (21,45) 9,42 (13,63) 34,94 (35,39)
**

 48,17 (30,15)
 **

 

Δθέβπμο 55,38 (26,78) 26,00 (20,41) 10,44 (12,73) 29,38 (30,72)
**

 47,84 (25,70)
 **

 

 

PI (%) 

 

Πεζναιαηζηή 52,00 (35,38) 17,51 (24,46) 10,42 (17,34) 34,49 (30,55)
**

 42,95 (34,74)
 **

 

Δθέβπμο 51,11 (29,50) 23,90 (23,31) 18,69 (25,62) 27,21 (30,24)
**

 37,62 (34,30)
 **

 

 

PPD (πζθ) 

 

Πεζναιαηζηή 3,92 (1,13) 3,38 (1,00) 2,32 (0,71) 0,54 (0,47)
**

 1,91 (1,35)
 **

 

Δθέβπμο 4,01 (0,87) 3,33 (0,83) 2,34 (0,55) 0,68 (0,66)
**

 2,25 (1,16)
 **

 

 

CAL (πζθ) 

 

Πεζναιαηζηή 4,75 (1,53) 4,46 (1,55) 4,39 (1,64), 0,29 (0,60)
*
 0,94 (1,74)

 *
 

Δθέβπμο 4,82 (1,20) 4,48 (1,26) 4,61 (1,29) 0,33 (0,56)
*
 1,49 (2,09)

 *
 

 

PPD ≥5 πζθ (%) 

 

Πεζναιαηζηή 39,34 (26,97)  24,94 (22,50) 4,12 (9,83) 14,39 (15,34)
**

 35,76 (27,34)
 **

 

Δθέβπμο 37,31 (19,68) 22,74 (21,50) 2,08 (4,36) 14,57 (17,83)
**

 35,81 (19,57)
 **

 

 

Μέζμξ υνμξ (ηοπζηή απυηθζζδ) 

 
Γόληηα κειέηεο = Γυκηζα πμο δέπηδηακ ιδ-πεζνμονβζηή ηαζ πεζνμονβζηή εεναπεία, 

BOP = Γείηηδξ αζιμνναβίαξ, PI = Γείηηδξ πθάηαξ, PPD = Βάεμξ εοθάημο, CAL = Κθζκζηυ επίπεδμ πνυζθοζδξ, 2Μ = Δπακέθεβπμξ δφμ ιδκχκ  

4Μ = Δπακέθεβπμξ δφμ ιδκχκ  

Wilcoxon‟s Signed Rank Σest ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά *p<0,01,  **p<0,001,    Mann-Whitney U Test: p>0,05 



 
 



 
 

Πίλαθαο 5. Καηαβναθέξ ΟΓΤ βζα ηα δυκηζα ιεθέηδξ  

nπεζναιαηζηήξ=38 

nεθέβπμο=36 
ΟΜΑΓΑ 

1
δ
 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 

2
δ
 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 

3
δ
 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 

4
δ
 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 

5
δ
 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 

6
δ 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 

VAS (0-10 εη.) 
Πεζναιαηζηή 1,12 (1,50) 0,79 (1,13)

#
 0,35 (0,67)

#
 0,66 (0,75)

#
 0,30 (0,41)

#
 0,37 (0,85)

#
 

Δθέβπμο 1,88 (1,97) 3,92 (2,58) 2,61 (1,91) 6,03 (2,63) 5,19 (2,75) 3,44 (2,30) 

SCHIFF (0-3) 

Πεζναιαηζηή 0,10 (0,29) 0,03 (0,20)
#
 0,02 (0,07)

#
 0,08 (0,27)

#
 0,01 (0,04)

#
 0,03 (0,20)

#
 

Δθέβπμο 0,20 (0,53) 0,84 (1,02) 0,51 (0,75) 2,04 (1,11) 1,69 (1,13) 0,69 (0,93) 

 

Μέζμξ υνμξ (ηοπζηή απυηθζζδ) 

 
Γόληηα κειέηεο = Γυκηζα πμο δέπηδηακ ιδ-πεζνμονβζηή ηαζ πεζνμονβζηή εεναπεία 

VAS = Visual Analogue Scale - Οπηζηή Ακαθμβζηή Κθίιαηα (0 – 10 εη.), Schiff (0 - 3) 

1
ε
 Καηαγξαθή = 1

δ
 επίζηερδ (αθεηδνία), 2

ε
 Καηαγξαθή = 3

δ
 ηαζ 4

δ
 επίζηερδ (ιία εαδμιάδα ιεηά ηδκ ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία), 3

ε
 Καηαγξαθή = 

5
δ
 επίζηερδ (έλζ εαδμιάδεξ ιεηά ηδκ ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία), 4

ε
 Καηαγξαθή = 7

δ
 επίζηερδ (πνχηδ ιεηεβπεζνδηζηή εαδμιάδα), 5

ε
 Καηαγξαθή = 

8
δ
 επίζηερδ (δεφηενδ ιεηεβπεζνδηζηή εαδμιάδα), 6

ε
 Καηαγξαθή = 9

δ
 επίζηερδ (υβδμδ ιεηεβπεζνδηζηή εαδμιάδα) 

Mann-Whitney U Test ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ 
 #

p<0,001 

 



 
 



 
 

Πίλαθαο 6. Μεηααμθέξ ηςκ δεζηηχκ ηδξ ΟΓΤ ηςκ δμκηζχκ ιεθέηδξ απυ ηδκ ανπζηή ηαηαβναθή  

nπεζναιαηζηήξ=38 

nεθέβπμο=36 
ΟΜΑΓΑ 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 

1 - 2 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 

1 - 3 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 

1 - 4 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 

1 - 5 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 

1 - 6 

VAS (0-10 εη.) 
Πεζναιαηζηή 0,32 (0,89)

* ##
 0,77 (1,34)

***
 
##

 0,46 (1,20) 
##

 0,81 (1,27)
***

 
##

 0,74 (1,59)
***##

 

Δθέβπμο -2,05 (1.35)
***

 -0,74 (1,53)
**

 -4,15 (1,78)
***

 -3,31 (1,84)
***

 -1,57 (1,70)
***

 

SCHIFF (0-3) 
Πεζναιαηζηή 0,07 (0,29) 

##
 0,08 (0,30) 

#
 0,02 (0,38) 

##
 0,09 (0,29)

*
 
##

 0,07 (0,34) 
##

 

Δθέβπμο -0,64 (0,95)
***

 -0,31 (0,74)* -1,84 (1,08)
***

 -1,49 (1,07)
***

 -0,47 (0,76)
**

 

 

Μέζμξ υνμξ (ηοπζηή απυηθζζδ) 

Γόληηα κειέηεο = Γυκηζα πμο δέπηδηακ ιδ-πεζνμονβζηή ηαζ πεζνμονβζηή εεναπεία 

VAS = Visual Analogue Scale – Οπηζηή Ακαθμβζηή Κθίιαηα (0 – 10 εη.), Schiff (0 - 3)  

1
ε
 Καηαγξαθή = 1

δ
 επίζηερδ (αθεηδνία), 2

ε
 Καηαγξαθή = 3

δ
 ηαζ 4

δ
 επίζηερδ (ιία εαδμιάδα ιεηά ηδκ ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία), 3

ε
 Καηαγξαθή = 

5
δ
 επίζηερδ (έλζ εαδμιάδεξ ιεηά ηδκ ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία), 4

ε
 Καηαγξαθή = 7

δ
 επίζηερδ (πνχηδ ιεηεβπεζνδηζηή εαδμιάδα), 5

ε
 Καηαγξαθή = 8

δ
 

επίζηερδ (δεφηενδ ιεηεβπεζνδηζηή εαδμιάδα), 6
ε
 Καηαγξαθή = 9

δ
 επίζηερδ (υβδμδ ιεηεβπεζνδηζηή εαδμιάδα) 

Wilcoxon‟s Signed Rank Σest ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001,  

Mann-Whitney U Test ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ 
#
p<0,01, 

##
p<0,001 

 



 
 



 
 

Πίλαθαο 7. Καηαβναθέξ ΟΓΤ βζα ηα ζοκμθζηά δυκηζα ιεθέηδξ  

nπεζναιαηζηήξ=38 

nεθέβπμο=36 
ΟΜΑΓΑ 

1
δ
 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 

2
δ
 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 

3
δ
 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 

ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

1-2 

ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

1-3 

VAS (0-10 εη.) 
Πεζναιαηζηή 1,04 (1,36)

#
 0,75 (1,06)

#
 0,35 (0,67)

#
 0,29 (0,83)

**#
 0,68 (1,23)

***#
 

Δθέβπμο 1,72 (1,74) 3,51 (2,15) 2,32 (1,59) -1,80 (1,12)
***

 -0,47 (1,42)
*
 

SCHIFF (0-3) 

Πεζναιαηζηή 0,11 (0,29) 0,04 (0,20) 0,02 (0,07)
#
 0,08 (0,29) 0,10 (0,30)

*#
 

Δθέβπμο 0,16 (0,40) 0,76 (0,91) 0,42 (0,66) -0,61 (0,84)
***

 -0,24 (0,67)
*
 

 

Μέζμξ υνμξ (ηοπζηή απυηθζζδ) 

 
πλνιηθά δόληηα κειέηεο = Γυκηζα πμο δέπηδηακ ιυκμ ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία 

VAS = Visual Analogue Scale - Οπηζηή Ακαθμβζηή Κθίιαηα (0 – 10 εη.), Schiff (0 - 3) 

1
ε
 Καηαγξαθή = 1

δ
 επίζηερδ (αθεηδνία); 2

ε
 Καηαγξαθή = 3

δ
 ηαζ 4

δ
 επίζηερδ (ιία εαδμιάδα ιεηά ηδκ ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία), 

3
ε
 Καηαγξαθή = 5

δ
 επίζηερδ (έλζ εαδμιάδεξ ιεηά ηδκ ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία) 

Mann-Whitney U Test ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ  
#
 p<0,001 

Wilcoxon‟s Signed Rank Σest ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά  *p<0,05, **p<0,01,  ***p<0,001 

 



 
 



 
 

Πίλαθαο 8. Πμζμζηά αζεεκχκ πμο ειθακίγμοκ ΟΓΤ αάζδ ημο δείηηδ Schiff (≥ 2) 

nπεζναιαηζηήξ=38 

nεθέβπμο=36 
1

δ
 ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 2

δ
 ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 3

δ
 ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 4

δ
 ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 5

δ
 ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 6

δ 
ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 

Πεζναιαηζηή Οιάδα 0,00 (0,00) 0,00 (0,00)
**

 0,00 (0,00) 0,00 (0,00)
***

 0,00 (0,00)
***

 0,00 (0,00)
*
 

Οιάδα Δθέβπμο 5,56 (23,23) 25,00 (43,92) 8,33 (28,03) 63,89 (48,71) 52,78 (50,63) 16,67 (37,80) 

 

Μέζμξ Όνμξ (Σοπζηή Απυηθζζδ) 

Schiff (0-3); 1
ε
 Καηαγξαθή = 1

δ
 επίζηερδ (αθεηδνία), 2

ε
 Καηαγξαθή = 3

δ
 ηαζ 4

δ
 επίζηερδ (ιία εαδμιάδα ιεηά ηδκ ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία),  

3
ε
 Καηαγξαθή = 5

δ
 επίζηερδ (έλζ εαδμιάδεξ ιεηά ηδκ ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία), 4

ε
 Καηαγξαθή = 7

δ
 επίζηερδ (πνχηδ ιεηεβπεζνδηζηή εαδμιάδα),  

5
ε
 Καηαγξαθή = 8

δ
 επίζηερδ (δεφηενδ ιεηεβπεζνδηζηή εαδμιάδα), 6

ε
 Καηαγξαθή = 9

δ
 επίζηερδ (υβδμδ ιεηεβπεζνδηζηή εαδμιάδα) 

Fisher‟s Exact Test ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 

 

 



 
 



 
 

Πίλαθαο 9. Πμζμζηά αζεεκχκ  πμο ειθακίγμοκ ΟΓΤ αάζδ ημο δείηηδ VAS (≥ 1εη.) 

 

Μέζμξ Όνμξ (Σοπζηή Απυηθζζδ) 

VAS (0-10εη.); 1
ε
 Καηαγξαθή = 1

δ
 επίζηερδ (αθεηδνία), 2

ε
 Καηαγξαθή = 3

δ
 ηαζ 4

δ
 επίζηερδ (ιία εαδμιάδα ιεηά ηδκ ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία),  

3
ε
 Καηαγξαθή = 5

δ
 επίζηερδ (έλζ εαδμιάδεξ ιεηά ηδκ ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία), 4

ε
 Καηαγξαθή = 7

δ
 επίζηερδ (πνχηδ ιεηεβπεζνδηζηή εαδμιάδα),  

5
ε
 Καηαγξαθή = 8

δ
 επίζηερδ (δεφηενδ ιεηεβπεζνδηζηή εαδμιάδα), 6

ε
 Καηαγξαθή = 9

δ
 επίζηερδ (υβδμδ ιεηεβπεζνδηζηή εαδμιάδα) 

Fisher‟s Exact Test ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ *p<0,001 

 

 

nπεζναιαηζηήξ=38 

nεθέβπμο=36 
1

δ
 ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 2

δ
 ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 3

δ
 ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 4

δ
 ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 5

δ
 ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 6

δ 
ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 

Πεζναιαηζηή 

Οιάδα 
42,1 (0,50) 26,3 (0,45)

*
 10,5 (0,31)

*
 23,7 (0,43)

*
 5,3 (0,23)

*
 10,5 (0,31)

*
 

Οιάδα Δθέβπμο 52,8 (0,51) 86,1 (0,35) 72,2 (0,45) 97,2 (0,17) 91,7 (0,28) 86,1 (0,35) 



 
 



 
 

Πίλαθαο 10. Απυθοημξ ανζειυξ δμκηζχκ ιεθέηδξ πμο ειθακίγμοκ ΟΓΤ ζε ηάεε πνμκζηή ζηζβιή (VAS ≥ 1εη., SCHIFF ≥ 2) 

nδμκηζχκ πεζναιαηζηήξ=126 

nδμκηζχκ εθέβπμο=112 
ΟΜΑΓΑ 

1
δ
 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 

2
δ
 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 

3
δ
 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 

4
δ
 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 

5
δ
 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 

6
δ 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 

VAS ≥ 1εη. 
Πεζναιαηζηή 45 35 19 31 15 17 

Δθέβπμο 53 92 73 106 95 81 

SCHIFF ≥ 2 

Πεζναιαηζηή 3 2 0 3 0 4 

Δθέβπμο 6 31 17 73 60 21 

 

 
Γόληηα κειέηεο = Γυκηζα πμο δέπηδηακ ιδ-πεζνμονβζηή ηαζ πεζνμονβζηή εεναπεία 

VAS = Visual Analogue Scale - Οπηζηή Ακαθμβζηή Κθίιαηα (0 – 10 εη.), Schiff (0 - 3) 

2ε Καηαγξαθή = 3
δ
 ηαζ 4δ επίζηερδ (ιία εαδμιάδα ιεηά ηδκ ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία), 3ε Καηαγξαθή = 5δ επίζηερδ (έλζ εαδμιάδεξ ιεηά ηδκ ιδ-πεζνμονβζηή 

εεναπεία), 4ε Καηαγξαθή = 7δ επίζηερδ (πνχηδ ιεηεβπεζνδηζηή εαδμιάδα), 5ε Καηαγξαθή = 8δ επίζηερδ (δεφηενδ ιεηεβπεζνδηζηή εαδμιάδα), 6ε Καηαγξαθή = 9δ 

επίζηερδ (υβδμδ ιεηεβπεζνδηζηή εαδμιάδα)  

 



 
 



 
 

Πίλαθαο 11. Μέζμξ ανζειυξ δμκηζχκ ιεθέηδξ ακά αζεεκή πμο ειθακίγμοκ ΟΓΤ (VAS ≥ 1εη., SCHIFF ≥ 2) 

Νπεζναι.=3,3(1,5) 

Νεθέβπμο=3,1(1,4) 
ΟΜΑΓΑ 

1
δ
 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 

2
δ
 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 

3
δ
 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 

4
δ
 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 

5
δ
 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 

6
δ 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 

VAS ≥ 1εη.  

Πεζναιαηζηή 
1,18 (1,49)  

(0-4) 

0,92 (1,34) 

(0-4)
 #

 

0,50 (1,16) 

(0-4)
 #

 

0,82 (1,23)  

(0-4)
 #

 

0,39 (0,89) 

(0-4)
 #

 

0,45 (1,29)  

(0-7)
 #

 

Δθέβπμο 
1,47 (1,48) 

(0-5) 

2,56 (1,38)  

(0-6) 

2,03 (1,40)  

(0-5) 

2,94 (1,34)  

(1-7) 

2,64 (1,25) 

(0-5) 

2,25 (1,25)  

(0-5) 

SCHIFF ≥ 2 

Πεζναιαηζηή 
0,08 (0,36)  

(0-2) 

0,05 (0,32) 

(0-2)
#
 

0,00 (0,00) 

(0-0)
#
 

0,08 (0,49)  

(0-3)
#
 

0,00 (0,00) 

(0-0)
#
 

0,11 (0,65) 

(0-4)
#
 

Δθέβπμο 
0,17 (0,56)  

(0-2) 

0,86 (1,33)  

(0-4) 

0,47 (0,84)  

(0-3) 

2,03 (1,52)  

(0-5) 

1,67 (1,55)  

(0-5) 

0,58 (1,20) 

(0-4) 

 

(Σοπζηή Απυηθζζδ)    

(Δθάπζζηδ ηζιή-Μέβζζηδ ηζιή) 
 

Γόληηα κειέηεο = Γυκηζα πμο δέπηδηακ ιδ-πεζνμονβζηή ηαζ πεζνμονβζηή εεναπεία 

VAS = Visual Analogue Scale - Οπηζηή Ακαθμβζηή Κθίιαηα (0 – 10 εη.), Schiff (0 - 3) 

2
ε
 Καηαγξαθή = 3

δ
 ηαζ 4

δ
 επίζηερδ (ιία εαδμιάδα ιεηά ηδκ ιδ-πεζνμονβζηή εεναπεία), 3

ε
 Καηαγξαθή = 5

δ
 επίζηερδ (έλζ εαδμιάδεξ ιεηά ηδκ ιδ-

πεζνμονβζηή εεναπεία), 4
ε
 Καηαγξαθή = 7

δ
 επίζηερδ (πνχηδ ιεηεβπεζνδηζηή εαδμιάδα), 5

ε
 Καηαγξαθή = 8

δ
 επίζηερδ (δεφηενδ ιεηεβπεζνδηζηή 

εαδμιάδα), 6
ε
 Καηαγξαθή = 9

δ
 επίζηερδ (υβδμδ ιεηεβπεζνδηζηή εαδμιάδα)  

Mann-Whitney U Test ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ  
#
p<0,001 

 



 
 

 



 
 

Πίλαθαο 12. οζπεηίζεζξ ιεηαλφ VAS / Schiff ηδξ πνχηδξ ηαηαβναθήξ ιε PI ηαζ CAL ηδξ ανπζηήξ ελέηαζδξ βζα ηα δυκηζα 

ιεθέηδξ 

Οιάδα A PI CAL 

Spearman's rho 

VAS 
Correlation Coefficient 0,107 -0,010 

Sig. (2-tailed) 0,524 0,953 

SCHIFF 
Correlation Coefficient 0,067 0,051 

Sig. (2-tailed) 0,690 0,763 

Οιάδα Β PI CAL 

Spearman's rho 

VAS  
Correlation Coefficient -0,007 0,205 

Sig. (2-tailed) 0,970 0,229 

SCHIFF  
Correlation Coefficient -0,050 0,069 

Sig. (2-tailed) 0,773 0,689 

  

A = Πεζναιαηζηή μιάδα, B = Οιάδα εθέβπμο, Γόληηα κειέηεο = Γυκηζα πμο δέπηδηακ ιδ-πεζνμονβζηή ηαζ πεζνμονβζηή εεναπεία 

VAS = Visual Analogue Scale – Οπηζηή Ακαθμβζηή Κθίιαηα (0 – 10 εη.), Schiff (0 - 3)  

PI = Γείηηδξ πθάηαξ, CAL = Κθζκζηυ επίπεδμ πνυζθοζδξ 

 



 
 



 
 

Πίλαθαο 13. οζπεηίζεζξ ιεηαλφ VAS / Schiff ηδξ ηνίηδξ ηαηαβναθήξ ιε PI ηαζ CAL ημο επακεθέβπμο ηςκ δφμ ιδκχκ βζα ηα 

δυκηζα ιεθέηδξ 

 

Οιάδα Α PI CAL 

Spearman's rho 

VAS 
Correlation Coefficient 0,023 0,195 

Sig. (2-tailed) 0,889 0,241 

SCHIFF 
Correlation Coefficient 0,225 0,239 

Sig. (2-tailed) 0,174 0,149 

Οιάδα Β PI CAL 

Spearman's rho 

VAS 
Correlation Coefficient 0,176 0,149 

Sig. (2-tailed) 0,306 0,385 

SCHIFF 
Correlation Coefficient 0,127 0,011 

Sig. (2-tailed) 0,461 0,949 

 

 

A = Πεζναιαηζηή μιάδα, B = Οιάδα εθέβπμο, Γόληηα κειέηεο = Γυκηζα πμο δέπηδηακ ιδ-πεζνμονβζηή ηαζ πεζνμονβζηή εεναπεία 

VAS = Visual Analogue Scale – Οπηζηή Ακαθμβζηή Κθίιαηα (0 – 10 εη.), Schiff (0 - 3)  

PI = Γείηηδξ πθάηαξ, CAL = Κθζκζηυ επίπεδμ πνυζθοζδξ 

 



 
 



 
 

 


