
    

ΟΙ ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΙ ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ



    

Βασίλειος Ψυχογιός 

DVM, ESAVS dentistry
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



    

ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
 Παθήσεις των δοντιώνΠαθήσεις των δοντιών

– ΠαιδοδοντικέςΠαιδοδοντικές
– ΟρθοδοντικέςΟρθοδοντικές
– ΟδοντιατρικέςΟδοντιατρικές
– ΕνδοδοντικέςΕνδοδοντικές

 Παθήσεις της υπόλοιπης στοματικής κοιλότηταςΠαθήσεις της υπόλοιπης στοματικής κοιλότητας
– ΣτοματίτιδεςΣτοματίτιδες
– Νεοπλάσματα της στοματικής κοιλότηταςΝεοπλάσματα της στοματικής κοιλότητας



    

ΧΕΙΡΙΣΜΟΙΧΕΙΡΙΣΜΟΙ

 Ηρέμηση / Γενική αναισθησίαΗρέμηση / Γενική αναισθησία

 ΕξετάσειςΕξετάσεις
– ΑκτινολογικήΑκτινολογική
– ΚυτταρολογικήΚυτταρολογική
– ΙστοπαθολογικήΙστοπαθολογική



    

ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗ

 Ελλείποντα δόντιαΕλλείποντα δόντια

 Παρεμπόδιση ορθοδοντίαςΠαρεμπόδιση ορθοδοντίας

 Σπασμένα νεογιλά δόντιαΣπασμένα νεογιλά δόντια



    

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ

 Κανονική σύγκλισηΚανονική σύγκλιση



    

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ

 Κακή σύγκλισηΚακή σύγκλιση
– Κακή σύγκλιση 1Κακή σύγκλιση 1ουου βαθμού βαθμού

 Πρόσθια σταυροειδής σύγκλισηΠρόσθια σταυροειδής σύγκλιση
 Στενή βάση κυνοδόντωνΣτενή βάση κυνοδόντων
 Κυνόδοντες που είναι σαν ακόντιο ή λόγχηΚυνόδοντες που είναι σαν ακόντιο ή λόγχη

– Κακή σύγκλιση 2Κακή σύγκλιση 2ουου βαθμού βαθμού
 Βραχυγναθισμός κάτω γνάθουΒραχυγναθισμός κάτω γνάθου

– Κακή σύγκλιση 3Κακή σύγκλιση 3ουου βαθμού βαθμού
 Βραχυγναθισμός άνω γνάθουΒραχυγναθισμός άνω γνάθου
 Στραβό δάγκωμαΣτραβό δάγκωμα



    

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ

 Κακή σύγκλιση 1Κακή σύγκλιση 1ουου βαθμού βαθμού



    

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ

 Κακή σύγκλιση 1Κακή σύγκλιση 1ουου βαθμού βαθμού
– Πρόσθια σταυροειδής σύγκλισηΠρόσθια σταυροειδής σύγκλιση



    

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ

 Κακή σύγκλιση 1Κακή σύγκλιση 1ουου βαθμού βαθμού
– Στενή βάση κυνοδόντωνΣτενή βάση κυνοδόντων



    

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ

 Κακή σύγκλιση 1Κακή σύγκλιση 1ουου βαθμού βαθμού
– Κυνόδοντες που είναι σαν ακόντιο ή λόγχηΚυνόδοντες που είναι σαν ακόντιο ή λόγχη



    

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ
 Κακή σύγκλιση 2Κακή σύγκλιση 2ουου βαθμού βαθμού

– Βραχυγναθισμός της κάτω γνάθουΒραχυγναθισμός της κάτω γνάθου



    

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ

 Κακή σύγλιση 3Κακή σύγλιση 3ουου βαθμού βαθμού
– Βραχυγναθισμός άνω γνάθουΒραχυγναθισμός άνω γνάθου



    

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ

 Κακή σύγλιση 3Κακή σύγλιση 3ουου βαθμού βαθμού
– Στραβό δάγκωμαΣτραβό δάγκωμα



    

ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ



    

ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

 Ουλίτιδα αρχικού σταδίουΟυλίτιδα αρχικού σταδίου



    

ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

 Εγκατεστημένη ουλίτιδαΕγκατεστημένη ουλίτιδα
(περιοδοντίτιδα 1(περιοδοντίτιδα 1ουου βαθμού) βαθμού)



    

ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

 Αρχική περιοδοντίτιδαΑρχική περιοδοντίτιδα
(περιοδοντίτιδα 2(περιοδοντίτιδα 2ουου βαθμού) βαθμού)



    

ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

 Εγκατεστημένη περιοδοντίτιδαΕγκατεστημένη περιοδοντίτιδα
(περιοδοντίτιδα 3(περιοδοντίτιδα 3ουου βαθμού) βαθμού)



    

ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

 Σοβαρή προχωρημένη περιοδοντίτιδαΣοβαρή προχωρημένη περιοδοντίτιδα
(περιοδοντίτιδα 4(περιοδοντίτιδα 4ουου βαθμού) βαθμού)



    

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΔΟΝΤΙΟΥΔΟΝΤΙΟΥ

 ΔιχρωμίαΔιχρωμία
 ΑποτριβήΑποτριβή
 Τριβή των μασητικών επιφανειών κατά τη Τριβή των μασητικών επιφανειών κατά τη 

μάσησημάσηση



    

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΔΟΝΤΙΟΥΔΟΝΤΙΟΥ

 ΔιχρωμίαΔιχρωμία
 ΑποτριβήΑποτριβή
 Τριβή των μασητικών επιφανειών κατά τη Τριβή των μασητικών επιφανειών κατά τη 

μάσησημάσηση
 Υποπλασία της αδαμαντίνηςΥποπλασία της αδαμαντίνης



    

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΔΟΝΤΙΟΥΔΟΝΤΙΟΥ

 ΔιχρωμίαΔιχρωμία
 ΑποτριβήΑποτριβή
 Τριβή των μασητικών επιφανειών κατά τη Τριβή των μασητικών επιφανειών κατά τη 

μάσησημάσηση
 Υποπλασία της αδαμαντίνηςΥποπλασία της αδαμαντίνης
 ΤερηδόναΤερηδόνα



    

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

 Απόσπαση ενός δοντιού από το φατνίο – Απόσπαση ενός δοντιού από το φατνίο – 
εξάρθρωσηεξάρθρωση
– Αναγκαιότητα ενδοδοντικής θεραπείαςΑναγκαιότητα ενδοδοντικής θεραπείας



    

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΟΝΤΙΩΝΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΟΝΤΙΩΝ

 ΤομείςΤομείς
– Προσοχή στους τομείς της κάτω γνάθουΠροσοχή στους τομείς της κάτω γνάθου

 ΚυνόδοντεςΚυνόδοντες
– Δυνατότητα πλήρους καταστροφής του Δυνατότητα πλήρους καταστροφής του 

δοντιούδοντιού
 ΠρογόμφιοιΠρογόμφιοι

– Κατάγματα «φέτας» 4Κατάγματα «φέτας» 4ουου προγομφίου προγομφίου
 ΓομφίοιΓομφίοι

– Σπανιότερα, δύσκολα στην αναγνώρισηΣπανιότερα, δύσκολα στην αναγνώριση



    

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΟΝΤΙΩΝΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΟΝΤΙΩΝ



    

ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ



    

ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

 Ροζ αποχρωματισμόςΡοζ αποχρωματισμός



    

ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

 Κίτρινος και καφέ αποχρωματισμόςΚίτρινος και καφέ αποχρωματισμός



    

ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

 Καφέ αποχρωματισμός στο άκρο του Καφέ αποχρωματισμός στο άκρο του 
φύματοςφύματος



    

ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

 Μαύρος αποχρωματισμός του άκρου του Μαύρος αποχρωματισμός του άκρου του 
φύματος του δοντιούφύματος του δοντιού



    

ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΑΠΟΣΤΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ



    

ΣΤΟΜΑΤΟΡΙΝΙΚΟ ΣΥΡΙΓΓΙΟΣΤΟΜΑΤΟΡΙΝΙΚΟ ΣΥΡΙΓΓΙΟ



    

ΟΥΡΑΙΜΙΚΗ ΕΞΕΛΚΩΣΗΟΥΡΑΙΜΙΚΗ ΕΞΕΛΚΩΣΗ



    

ΞΕΝΑ ΣΩΜΑΤΑΞΕΝΑ ΣΩΜΑΤΑ



    

ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ

 ΚοκκιώματαΚοκκιώματα



    

ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ

 Υπερπλασία των ούλωνΥπερπλασία των ούλων



    

ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ

 Περιφερικό οδοντογενές ίνωμαΠεριφερικό οδοντογενές ίνωμα



    

ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ

 Περιφερικό αδαμαντινοβλάστωμαΠεριφερικό αδαμαντινοβλάστωμα



    

ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ

 Κακόηθες μελάνωμαΚακόηθες μελάνωμα



    

ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ

 ΙνοσάρκωμαΙνοσάρκωμα



    

ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ

 Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμαΑκανθοκυτταρικό καρκίνωμα



    

ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ

 ΆλλεςΆλλες
– ΛέμφωμαΛέμφωμα
– ΑιμαγγειοσάρκωμαΑιμαγγειοσάρκωμα
– ΟστεοσάρκωμαΟστεοσάρκωμα
– ΜαστοκύττωμαΜαστοκύττωμα



    

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Colin Harvey: Veterinary Dentistry.W.B Saunders,Philadelphia,1985, 

ISBN 0-7216-1111-7 
2. J. Bojrab, M.Tholen: Small Animal Oral Medicine and Surgery. Lea 

& Febiger, Philadelphia, 1990, ISBN 0-8121-1205-9 
3. P.Emily, S. Penman: Small Animal Dentistry. Pergamon Press, 

Oxford 1990, ISBN 0-08-037501-4 
4. C. Harvey, S.Orr: Manual of Small Animal Dentistry, Brit Small 

Anim.Vet Ass, 1990, ISBN 0-9052214145 
5. Patricia Frost: The Vet. Clinics of N. Am., Dentistry Sept 1986. W.B. 

Saunders, Philadelphia* ISBN 0195-5616 
6. S.Manfra Marretta: Problems in Vet Medicine, DENTISTRY, March 

1990, J.B. Lippincott, Philadelphia, ISBN 1041-0228 
7. S. Holmstrom, P. Frost, R. Gammon: Veterinary Dental Techniques. 

W.B. Saunders Co., Philadelphia, 1992, ISBN 0-7216-3234-3 
8. A. Shipp, P. Fahrenkrug: Practioners Guide to Veterinary Dentistry. 

Beverly Hills, 1992, Eigenverlag; Vertrieb in Deutschland: J.F. 
Lehmanns, Giepen 



    



    



    



    



    



    

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Βασίλειος ΨυχογιόςΒασίλειος Ψυχογιός, , 
DVM, ESAVS dentistryDVM, ESAVS dentistry

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



    

ΓενικάΓενικά

 Διερεύνηση περιοχώνΔιερεύνηση περιοχών
– με δόντια που λείπουνμε δόντια που λείπουν
– με βλάβες λόγω τραυματισμώνμε βλάβες λόγω τραυματισμών
– με σοβαρές αλλοιώσεις (π.χ. περιοδοντική νόσος)με σοβαρές αλλοιώσεις (π.χ. περιοδοντική νόσος)

 Οδηγός για επεμβάσειςΟδηγός για επεμβάσεις
– Ακτινογραφίες πριν, κατά τη διάρκεια και σε χρονικά Ακτινογραφίες πριν, κατά τη διάρκεια και σε χρονικά 

διαστήματα μετά από την επέμβασηδιαστήματα μετά από την επέμβαση
 Υποστήριξη θεραπευτικού πλάνουΥποστήριξη θεραπευτικού πλάνου
 Ιατρικό / νομικό έγγραφοΙατρικό / νομικό έγγραφο
 Επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη (π.χ. απώλεια οστού)Επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη (π.χ. απώλεια οστού)



    



    

Απαραίτητος ο ακτινολογικός Απαραίτητος ο ακτινολογικός 
έλεγχος όταν έχουμε:έλεγχος όταν έχουμε:

 Δόντια που κινούνταιΔόντια που κινούνται
 Δόντια που αιμορραγούνΔόντια που αιμορραγούν

– (με η χωρίς έλεγχο ουλοδοντικής σχισμής)(με η χωρίς έλεγχο ουλοδοντικής σχισμής)
 ΡωγμέςΡωγμές

– στην αδαμαντίνηστην αδαμαντίνη
– στην οδοντίνηστην οδοντίνη
– με εκροή πολφούμε εκροή πολφού

 Αποκάλυψη διχασμού ριζών (περιοδοντίτιδα)Αποκάλυψη διχασμού ριζών (περιοδοντίτιδα)
 Δόντια που λείπουνΔόντια που λείπουν
 Κάθε φορά που πρέπει να γίνει εξαγωγήΚάθε φορά που πρέπει να γίνει εξαγωγή



    



    

Ακτινολογικό μηχάνημαΑκτινολογικό μηχάνημα

 Οδοντιατρικό ακτινολογικό μηχάνημα Οδοντιατρικό ακτινολογικό μηχάνημα 
απαραίτητο σε κάθε οδοντιατρικό απαραίτητο σε κάθε οδοντιατρικό 
εργαστήριοεργαστήριο

 Το 50% των ασθενών που προσκομίζονται Το 50% των ασθενών που προσκομίζονται 
για οδοντικά προβλήματα χρειάζονται για οδοντικά προβλήματα χρειάζονται 
ακτινογραφίεςακτινογραφίες

 Επιπλέον εισόδημα για ένα ιατρείοΕπιπλέον εισόδημα για ένα ιατρείο



    

Πλεονεκτήματα - Πλεονεκτήματα - 
ΜειονεκτήματαΜειονεκτήματα

 Χρήση κοινού κτηνιατρικού μηχανήματοςΧρήση κοινού κτηνιατρικού μηχανήματος
– Δεν υπάρχουν επιπλέον έξοδα για πρόσθετο Δεν υπάρχουν επιπλέον έξοδα για πρόσθετο 

εξοπλισμόεξοπλισμό
 Χρήση οδοντιατρικού ακτινολογικούΧρήση οδοντιατρικού ακτινολογικού

– ΟικονομίαΟικονομία
– Η προέκταση επιτρέπει κάθετες, οριζόντιες και Η προέκταση επιτρέπει κάθετες, οριζόντιες και 

περιστροφικές κινήσεις, ελαχιστοποιώντας την ανάγκη περιστροφικές κινήσεις, ελαχιστοποιώντας την ανάγκη 
καλής τοποθέτησης του σώματος του ζώουκαλής τοποθέτησης του σώματος του ζώου

– Λήψη ακτινογραφιών μέσα στο οδοντιατρικό Λήψη ακτινογραφιών μέσα στο οδοντιατρικό 
εργαστήριο χωρίς ανάγκη μεταφοράς ζώου υπό γενική εργαστήριο χωρίς ανάγκη μεταφοράς ζώου υπό γενική 
αναισθησία στο χώρο του ακτινολογικούαναισθησία στο χώρο του ακτινολογικού



    

Ανατομία ενός οδοντιατρικού Ανατομία ενός οδοντιατρικού 
ακτινολογικού μηχανήματοςακτινολογικού μηχανήματος

 Συσκευή στόχευσηςΣυσκευή στόχευσης
 ΚώνοςΚώνος
 Πίνακας ελέγχουΠίνακας ελέγχου

– ΧρονοδιακόπτηςΧρονοδιακόπτης
– Κτηνιατρικός ρυθμιστής που βασίζεται στο Κτηνιατρικός ρυθμιστής που βασίζεται στο 

δόντι που ακτινογραφείταιδόντι που ακτινογραφείται
– Ρύθμιση ή εμφάνιση Ρύθμιση ή εμφάνιση kilovoltage / miliamperekilovoltage / miliampere



    



    

Παράγοντες που επηρεάζουνΠαράγοντες που επηρεάζουν

 Ρύθμιση κορυφής Ρύθμιση κορυφής kilovoltagekilovoltage
 Ρύθμιση Ρύθμιση miliamperemiliampere
 Ρύθμιση χρόνου εκπομπήςΡύθμιση χρόνου εκπομπής
 Απόσταση εστίασης φιλμΑπόσταση εστίασης φιλμ
 Μακρύς ή κοντός κώνοςΜακρύς ή κοντός κώνος



    

Κανόνες για επιτυχή Κανόνες για επιτυχή 
τοποθέτησητοποθέτηση

 Όσο πιο κοντά είναι το αντικείμενο στο φιλμ, Όσο πιο κοντά είναι το αντικείμενο στο φιλμ, 
τόσο πιο ευκρινής είναι η ακτινογραφίατόσο πιο ευκρινής είναι η ακτινογραφία

 Να χρησιμοποιείται όσο το δυνατόν μεγαλύτερη Να χρησιμοποιείται όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 
εστιακή απόσταση φιλμεστιακή απόσταση φιλμ

 Να κατευθύνεται η κεντρική ακτινοβολία όσο πιο Να κατευθύνεται η κεντρική ακτινοβολία όσο πιο 
κοντά γίνεται στη δεξιά γωνία ή στη γωνία κοντά γίνεται στη δεξιά γωνία ή στη γωνία 
διχοτόμουδιχοτόμου

 Η απόσταση ανάμεσα σε αντικείμενο και φιλμ να Η απόσταση ανάμεσα σε αντικείμενο και φιλμ να 
είναι όσο το δυνατόν παράλληληείναι όσο το δυνατόν παράλληλη



    

Ψηφιακή ακτινολογίαΨηφιακή ακτινολογία

 75-90% μείωση ακτινοβολίας75-90% μείωση ακτινοβολίας
 Άμεση παραγωγή εικόνας χωρίς υγρά εμφάνισηςΆμεση παραγωγή εικόνας χωρίς υγρά εμφάνισης
 Μεγέθυνση εικόνας ή τμήματός τηςΜεγέθυνση εικόνας ή τμήματός της
 Ρύθμιση κοντράστ, φωτεινότηταςΡύθμιση κοντράστ, φωτεινότητας
 Δυνατότητα τονισμού ορίωνΔυνατότητα τονισμού ορίων
 Δυνατότητα περιστροφήΔυνατότητα περιστροφή
 Μέτρηση οδοντικής πυκνότητας Μέτρηση οδοντικής πυκνότητας 



    

Ακτινογραφικά φιλμΑκτινογραφικά φιλμ

 ΤαχύτηταΤαχύτητα
– Ταχύτητα Ταχύτητα D (ultra speed)D (ultra speed)
– Ταχύτητα Ε (Ταχύτητα Ε (extra speed)extra speed)

 Μεγέθη (οδοντιατρικά)Μεγέθη (οδοντιατρικά)
– Μέγεθος 0 (γάτες, μικροί σκύλοι)Μέγεθος 0 (γάτες, μικροί σκύλοι)
– Μέγεθος 2 (το συνηθισμένο φιλμ)Μέγεθος 2 (το συνηθισμένο φιλμ)
– Μέγεθος 4 (δόντια μεγάλου μεγέθους)Μέγεθος 4 (δόντια μεγάλου μεγέθους)

 Film dotFilm dot
 Film mountingFilm mounting



    

Σημεία αναφοράςΣημεία αναφοράς

 Τομείς άνω γνάθουΤομείς άνω γνάθου
– Δυο ωοειδείς ακτινοδιαυγείς περιοχές που Δυο ωοειδείς ακτινοδιαυγείς περιοχές που 

αντιπροσωπεύουν τις υπερώειες σχισμέςαντιπροσωπεύουν τις υπερώειες σχισμές
 Τομείς κάτω γνάθουΤομείς κάτω γνάθου

– Γραμμοειδής ακτινοδιαυγής γραμμή που Γραμμοειδής ακτινοδιαυγής γραμμή που 
αντιπροσωπεύει τη γενειακή σύμφυσηαντιπροσωπεύει τη γενειακή σύμφυση

 Προγόμφιοι και γομφίοι άνω γνάθουΠρογόμφιοι και γομφίοι άνω γνάθου
– Λεπτή ακτινοσκιερή γραμμή στο επίπεδο Λεπτή ακτινοσκιερή γραμμή στο επίπεδο 

των ριζών που αντιπροσωπεύει την των ριζών που αντιπροσωπεύει την 
υπερώια απόφυση της άνω γνάθουυπερώια απόφυση της άνω γνάθου

 Προγόμφιοι και γομφίοι της κάτω Προγόμφιοι και γομφίοι της κάτω 
γνάθουγνάθου
– Ακτινοδιαυγείς περιοχές πάνω και κάτω Ακτινοδιαυγείς περιοχές πάνω και κάτω 

από το σώμα της γνάθουαπό το σώμα της γνάθου



    

ΛήψειςΛήψεις

 Παράλληλη τεχνικήΠαράλληλη τεχνική
– Δόντι και φιλμ τοποθετούνται Δόντι και φιλμ τοποθετούνται 

παράλληλα και ο επιμήκης άξονας παράλληλα και ο επιμήκης άξονας 
του κώνου έρχεται κάθετα σε αυτάτου κώνου έρχεται κάθετα σε αυτά

 Τεχνική της διχοτόμου γωνίαςΤεχνική της διχοτόμου γωνίας
– Θεωρούμε δύο ευθείες: αυτήν του Θεωρούμε δύο ευθείες: αυτήν του 

επιμήκους άξονα του δοντιού και επιμήκους άξονα του δοντιού και 
αυτήν του επιπέδου του φιλμ. Εκεί αυτήν του επιπέδου του φιλμ. Εκεί 
που συναντιούνται αυτές που συναντιούνται αυτές 
σχηματίζεται μια γωνία. Ο επιμήκης σχηματίζεται μια γωνία. Ο επιμήκης 
άξονας του κώνου έρχεται κάθετος άξονας του κώνου έρχεται κάθετος 
στην ευθεία που διχοτομεί αυτήν τη στην ευθεία που διχοτομεί αυτήν τη 
γωνίαγωνία



    

ΕμφάνισηΕμφάνιση

 Τρόποι εμφάνισηςΤρόποι εμφάνισης
– ΧειροκίνητοςΧειροκίνητος
– Εμφανιστήριο Εμφανιστήριο ChairsideChairside
– Αυτόματο οδοντιατρικό Αυτόματο οδοντιατρικό 
      εμφανιστήριοεμφανιστήριο
– Αυτοεμφανιζόμενα φιλμΑυτοεμφανιζόμενα φιλμ



    

Φυσιολογική εικόναΦυσιολογική εικόνα



    

Περιοδοντική νόσοςΠεριοδοντική νόσος



    

Παράγοντες που εκτιμώνται Παράγοντες που εκτιμώνται 
ακτινολογικάακτινολογικά

 Αλλοιώσεις του φατνιακού οστούΑλλοιώσεις του φατνιακού οστού
 Ενδοδοντικό ύψος οστούΕνδοδοντικό ύψος οστού
 Παρουσία ενδοφατνιακού πετάλουΠαρουσία ενδοφατνιακού πετάλου
 Βάθος ουλοδοντικής σχισμήςΒάθος ουλοδοντικής σχισμής
 Ακεραιότητα περιοδοντικού συνδέσμουΑκεραιότητα περιοδοντικού συνδέσμου



    

Ακτινολογικά ευρήματα Ακτινολογικά ευρήματα 
περιοδοντικής νόσουπεριοδοντικής νόσου

 Βύθιση της φατνιακής ακρολοφίαςΒύθιση της φατνιακής ακρολοφίας
 Απώλεια συνοχής του Απώλεια συνοχής του 

ενδοφατνιακού πετάλουενδοφατνιακού πετάλου
 Αυξημένος περιοδοντικός χώροςΑυξημένος περιοδοντικός χώρος
 Απορρόφηση οστούΑπορρόφηση οστού

– ΟριζόντιαΟριζόντια
– Σε γωνίαΣε γωνία
– Στο διχασμό της ρίζαςΣτο διχασμό της ρίζας



    

Στάδια περιοδοντικής νόσουΣτάδια περιοδοντικής νόσου

 ΟυλίτιδαΟυλίτιδα
– Φλεγμονή και οίδημα ούλωνΦλεγμονή και οίδημα ούλων
– Δεν υπάρχει απορρόφηση οστούΔεν υπάρχει απορρόφηση οστού

 Αρχόμενη περιοδοντίτιδαΑρχόμενη περιοδοντίτιδα
– Άμβλυνση εμφάνισης φατνιακής ακρολοφίαςΆμβλυνση εμφάνισης φατνιακής ακρολοφίας
– 25% απώλεια οστικής επαφής25% απώλεια οστικής επαφής
– Άμβλυνση επαφής φατνιακού πετάλου και ρίζαςΆμβλυνση επαφής φατνιακού πετάλου και ρίζας
– Αρχόμενη βάθυνση ουλοδοντικών σχισμώνΑρχόμενη βάθυνση ουλοδοντικών σχισμών

 Εγκατεστημένη περιοδοντίτιδαΕγκατεστημένη περιοδοντίτιδα
– 25-50% απώλεια οστικής επαφής25-50% απώλεια οστικής επαφής
– Αρχόμενη κινητικότητα μονόριζων δοντιώνΑρχόμενη κινητικότητα μονόριζων δοντιών
– Πιθανή έκθεση διχασμού ριζώνΠιθανή έκθεση διχασμού ριζών

 Προχωρημένη περιοδοντίτιδαΠροχωρημένη περιοδοντίτιδα
– Μεγαλύτερη από 50% απώλεια οστικής επαφήςΜεγαλύτερη από 50% απώλεια οστικής επαφής
– Έκθεση διχασμού, σχηματισμός αποστημάτωνΈκθεση διχασμού, σχηματισμός αποστημάτων
– Έντονη βάθυνση ουλοδοντικών σχισμών, έντονη κινητικότητα δοντιώνΈντονη βάθυνση ουλοδοντικών σχισμών, έντονη κινητικότητα δοντιών



    

Ενδοδοντική νόσοςΕνδοδοντική νόσος
 Μπορεί να μη συνοδεύεται από κλινικά ορατές Μπορεί να μη συνοδεύεται από κλινικά ορατές 

αλλοιώσειςαλλοιώσεις
 Μεγαλύτερη από 40% απώλεια οστού Μεγαλύτερη από 40% απώλεια οστού 

προδιαθέτει σε αλλοιώσεις στο ακρορίζιοπροδιαθέτει σε αλλοιώσεις στο ακρορίζιο
 Πιθανή αιτία και η υπερβολική δύναμη σύγκλισηςΠιθανή αιτία και η υπερβολική δύναμη σύγκλισης
 Ακτινολογικά ευρήματαΑκτινολογικά ευρήματα

– Ακροριζικό απόστημα / κοκκίωμαΑκροριζικό απόστημα / κοκκίωμα
– Ακρορυζική κύστηΑκρορυζική κύστη



    

Ενδοδοντική νόσοςΕνδοδοντική νόσος



    

ΔιάφοραΔιάφορα
 Μεταβολικά νοσήματαΜεταβολικά νοσήματα
 Αγκυλωμένα δόντιαΑγκυλωμένα δόντια
 ΝεοπλάσματαΝεοπλάσματα
 Ξένα σώματαΞένα σώματα



    

ΕπίλογοςΕπίλογος

 Η οδοντιατρική ακτινολογία είναι Η οδοντιατρική ακτινολογία είναι 
αναπόσπαστο κομμάτι της οδοντιατρικής αναπόσπαστο κομμάτι της οδοντιατρικής 
πρακτικήςπρακτικής

 Σε αυτήν βασίζεται η διάγνωση πολλών Σε αυτήν βασίζεται η διάγνωση πολλών 
οδοντικών παθήσεωνοδοντικών παθήσεων

 Με αυτήν μπορεί να γίνει καλύτερη Με αυτήν μπορεί να γίνει καλύτερη 
εκτίμηση της ανταπόκρισης στη θεραπείαεκτίμηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία


