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Οδηγίες προς τους Συγγραφείς
Τα «ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ» είναι το επίσημο περιοδι-

κό της Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας και δημοσιεύει ανασκο-
πήσεις, πρωτότυπες εργασίες, ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, κλινικές ή 
εργαστηριακές μελέτες, ενημερωτικά άρθρα με αντικείμενο την Οδο-
ντοστοματολογία γενικά και τις ειδικότητες ή υποειδικότητές της ειδι-
κότερα, ως και κάθε άρθρο που θα κρίνεται ότι έχει σχέση με την Οδο-
ντιατρική επιστήμη.

Κάθε εργασία, που υποβάλλεται στο περιοδικό, πρέπει να συνο-
δεύεται από επιστολή, στην οποία θα αναφέρονται: α) η κατηγορία 
της εργασίας και β) ότι η εργασία δεν έχει δημοσιευθεί ούτε πρόκειται 
να δημοσιευθεί σε άλλο ελληνικό ή ξένο περιοδικό.

Το κείμενο των εργασιών υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα, ενώ οι 
εικόνες και τα σχήματα σε δύο. Γίνεται, επίσης, αποδεκτή η υποβολή 
αντιγράφου σε ψηφιακή μορφή.

Η δακτυλογράφηση του κειμένου γίνεται μόνο στη μια όψη του 
φύλλου, σε διπλό διάστημα και περιθώρια 2,5 cm. Στην αρχή της πρώ-
της σελίδας αναγράφονται: 1) ο τίτλος του άρθρου 2) τα ονόματα των 
συγγραφέων και 3) το όνομα της κλινικής–εργαστηρίου απ’ όπου προ-
έρχεται η εργασία. Στο τέλος της εργασίας, θα υπάρχει παραπομπή με 
το όνομα και τη διεύθυνση του πρώτου συγγραφέα.

Κάθε εργασία θα περιλαμβάνει σαφώς τα επιμέρους τμήματα της 
δομής που την αποτελούν· π.χ., μία κλινικοεργαστηριακή μελέτη πρέ-
πει να αποτελείται από: α) ελληνική περίληψη έως 150 λέξεις, β) εισα-
γωγή όπου θα αναφέρεται ο σκοπός της εργασίας, γ) περιγραφή του 
υλικού και της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε στην εργασία, 
δ) τα αποτελέσματα, ε) συζήτηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με τα 
βιβλιογραφικά δεδομένα επί του θέματος. Στο τέλος, θα υπάρχει ο τίτ-
λος, τα ονόματα των συγγραφέων και περίληψη, έως 400 λέξεις, στα 
αγγλικά.

Η βιβλιογραφία θα υπάρχει στο τέλος, κατά αλφαβητική σειρά και 
σύμφωνα με τους κανόνες του Index Medicus. Αναγράφονται, δηλα-
δή, τα επώνυμα των συγγραφέων, τα αρχικά των ονομάτων τους, ο τίτ-
λος της εργασίας και το όνομα του περιοδικού με τις ανάλογες διεθνείς 
συντομεύσεις, π.χ.:

Spyropoulos M N, Tsolakis A I, Katsavrias E, Alexandridis K. Ef-
fects of experimental unilateral condylectomy followed by altered 
mandibular function on the maxilla and zygoma. European Journal 
of Orthodontics 1997; 19:205–210.

Αναφορές σε βιβλία γίνονται ως ακολούθως:
Moorrees C F A. The dentition of the growing child. Harvard Uni-

versity Press, Cambridge 1959.
Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο, αναφέρονται με τα 

ονόματα των συγγραφέων και την ημερομηνία δημοσίευσης του άρ-
θρου. Όταν οι συγγραφείς είναι δύο, αναφέρονται και τα δύο ονόμα-
τα. Όταν είναι περισσότεροι των δύο, αναφέρεται ο πρώτος και ακο-
λουθεί: και συν.

Οι εικόνες πρέπει να είναι τυπωμένες σε γιαλιστερό χαρτί, αριθ-
μημένες στο πίσω μέρος τους και με ένα βέλος να δείχνεται το πάνω 
μέρος της φωτογραφίας. Τα σχήματα πρέπει να είναι σχεδιασμένα με 
σινική μελάνη, έτοιμα για άμεση εκτύπωση. Οι υπότιτλοι των εικόνων 
γράφονται σε χωριστή σελίδα και αριθμούνται σύμφωνα με τις αντί-
στοιχες φωτογραφίες.

Η γλώσσα του κειμένου να είναι η απλή νεοελληνική και να υπάρ-
χει, κατά το δυνατόν, γλωσσική ομοιογένεια.

Οι εργασίες, που δημοσιεύονται, αποτελούν πνευματική ιδιοκτη-
σία του συγγραφέα και του περιοδικού. Η δημοσίευση μιας εργασίας 
δεν συνεπάγεται αποδοχή των απόψεων των συγγραφέων από πλευ-
ράς περιοδικού.

Εργασίες και επιστολές θα αποστέλλονται στη διεύθυνση:
Δρ Απόστολος Ι. Τσολάκης
Τσιμισκή 45 • 412 23  Λάρισα
τηλ. 2410 257688, fax 2410 281884
e-mail: apostso@otenet.gr

«Odontostomatologic News» is the official journal of the Sto-
matologic Society of Thessaly and publishes original articles, re-
view articles, reports of interesting clinical cases, clinical or labora-
tory studies, editorials, letters to the editor and any article related to 
Odontostomatology.

Manuscripts may be written in Greek or English and should in-
clude a summary in English or Greek respectively. Greek summa-
ries of our foreign authors will be prepared by the editorial board. 
Manuscripts may be submitted in triplicate copies, where as figures 
and plates in two copies. Articles submitted in computer disks or 
through e-mail are also welcomed. Manuscripts must be typewritten 
with double spaced lines and there should be wide margins (about 
2.5 cm).

The first page of the manuscript should include the title of the ar-
ticle, full name(s) of the author(s), academic degrees, and institution-
al affiliations and positions. The second page should have only the 
title of the paper. The last page of the manuscript should include the 
corresponding author’s address, business and home telephone num-
bers, fax numbers, and e-mail address.

Any article must include 1. Abstract of 150 words or less 2. In-
troduction indicating the purpose of the study 3. Description of the 
methods and materials used 4. Results 5. Discussion 6. Conclusions 
and 7. References. A summary in English or Greek of 400 words or 
less must be provided at the end.

References should be written in a separate page and in alphabetic 
order. References in the text should be quoted by the author’s name(s) 
and the year of publication. In the case of two authors both names 
should be stated. If there are more than two authors only the first au-
thor plus et al. is used.

 References to papers must be given as follows:
 Spyropoulos M N, Tsolakis A I, Katsavrias E, Alexandridis K. 

Effects of experimental unilateral condylectomy followed by altered 
mandibular function on the maxilla and zygoma. European Journal 
of Orthodontics 1997; 19:205-210.

References to books must be given as follows:
Moorrees C F A. The dentition of the growing child. Harvard Uni-

versity Press, Cambridge 1959.
Illustrations. Two sets of high–contrast glossy prints of illustra-

tions, numbered in the back with an arrow pointing the upper part 
of the illustration must also be sent. Each figure must be accompa-
nied by a legend. Type all legends together on one separate sheet of 
paper.

Tables. Each table should be typed on a separate sheet of paper. 
The number of the table and the heading must be typed at the top of 
the tables. All tables and illustrations should be cited consecutively 
in the text.

Statements and opinions expressed in the article and communica-
tions are not necessarily those of the editor and the editor disclaims 
any responsibility for such material.

Copyright. Authors submitting manuscripts do so with the un-
derstanding that if their work is accepted for publication, copyright 
of the article, including the right to reproduce the article in all forms 
and media, shall be assigned exclusively to Odontostomatologic 
News. No reasonable request by authors for permission to reproduce 
their contribution will be refused.

Correspondence. Manuscripts for publication should be sent to:
Dr Apostolos Tsolakis, Editor, Odontostomatologic News,
45, Tsimiski Str., Larisa, GR-412 23  Greece
tel. +30 2410 257688, fax +30 2410 281884
e-mail: apostso@otenet.gr

Instructions for Authors
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Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Κύριο μέλημα της συντακτικής επιτροπής είναι η 
δημοσίευση άρθρων που έχουν αφ’ ενός επιστημονική 
αξιοπιστία και αφ’ ετέρου πρακτική χρησιμότητα 
για τον γενικό οδοντίατρο.

Όπως είχε ανακοινωθεί, το πρώτο τεύχος κάθε έτους 
κυκλοφορεί σε ηλεκτρονική μορφή, στο τέλος Ιουνίου 
κάθε έτους, μέσω του ιστοτόπου της εταιρείας μας, 
και τυπώνεται, μαζί με το δεύτερο τεύχος, στο τέλος 
Δεκεμβρίου του αντίστοιχου έτους.

Στα τεύχη τού 2008, αποφασίσθηκε να περιέχονται 
άρθρα που αφορούν στη σύγκλειση των ολικών 
οδοντοστοιχιών, στις ενδοστοματικές καταγραφές 
για προσθετική αποκατάσταση, στους νάρθηκες 
λεύκανσης, σε αποκατάσταση κατάγματος κεντρικού 
τομέα και στις χειρουργικές τεχνικές αποκάλυψης 
μόνιμων δοντιών που έχουν καθυστερήσει 
να ανατείλουν.

Η συντακτική επιτροπή αξιολογεί με επιστημονικά 
κριτήρια όλα τα υποβαλλόμενα άρθρα, προωθώντας 
αυτά αμέσως, στους κριτές του περιοδικού. Επιπλέον, 
με ιδιαίτερη προσοχή αξιολογεί τις παρατηρήσεις 
κάθε συναδέλφου.

Δρ Απόστολος Τσολάκης
Επίκουρος Καθηγητής Ορθοδοντικής ΕΚΠΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 
ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ

Τόμος 9ος, Τεύχη 1o, 2o • Ιανουάριος _ Δεκέμβριος 2008

Dear Colleagues,

The Editorial Board accepts articles that meet the 
rules of evidence-based dentistry and also provide 
a practical use for the general dentists and/or 
specialists in dentistry.

As it has been stated, the first issue of each year will 
be circulated electronically in June via our website. 
In December, the first issue will be published again 
together with the second issue of the year.

It has been decided that articles with the following 
topics will be published in our 2008 issues: occlusion 
of complete dentures, interocclusal records for 
prosthetic oral rehabilitation, bleaching trays, 
restoration of fractured central incisor and surgical 
approach of retarded in eruption permanent teeth.

The Editorial Board is looking for immediate 
scientific consideration of all articles from the journal’s 
reviewers and welcomes all comments and suggestions 
of our colleagues.

Sincerely yours,

Apostolos Tsolakis
Assistant Professor of Orthodontics, 
University of Athens

Editor’s MessageΜήνυμα της Σύνταξης

A SIX MONTH ISSUE OF 
THE THESSALIAN STOMATOLOGIC SOCIETY

ΟDONTOSTOMATOLOGIC NEWS

Volume 9, Issues 1, 2 • January _ December 2008
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Οδοντοστοματολογικά Νέα 2008, 9: -1 .

Eπίδραση της σύγκλεισης στη λειτουργία και 
την αισθητική των ολικών οδοντοστοιχιών –
βιβλιογραφική ανασκόπηση.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ιστορία της οδοντιατρικής και ειδικότερα της οδοντικής 

προσθετικής ξεκινά από την αρχαιότητα. Οι πρώτες οδοντικές 
προσθέσεις κατασκευάστηκαν πριν από δυόμισι χιλιάδες χρό
νια περίπου. Ήταν φτιαγμένες από δόντια και κόκαλα ζώων και 
στηρίζονταν σε γειτονικά δόντια, με ταινίες ή σύρματα χρυσού. 
Η πρώτη προσθετική αποκατάσταση, που μοιάζει με ολική οδο
ντοστοιχία, χρονολογείται γύρω στο 1500 μ.X. και ήταν σκαλι
σμένη σε κόκαλο βοδιού (Δημητρίου και συν. 1998).

Στις μέρες μας, οι ολικές οδοντοστοιχίες αποκαθιστούν τη 
νωδότητα και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής σ’ ένα σημαντικό 
ποσοστό του πληθυσμού. Ένας βασικός παράγοντας, που καθο
ρίζει την επιτυχία ή αποτυχία τους και ο οποίος έχει απασχολή
σει την οδοντιατρική επιστήμη εδώ και ενάμισι αιώνα περίπου, 
είναι η σύγκλειση.

ΣΥΓΚΛΕΙΣΙΑΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΜΑΣΗΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΟΠΙΣΘΙΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ 

Τα συγκλεισιακά σχήματα, που χρησιμοποιούνται στις ολι
κές οδοντοστοιχίες, μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο μεγάλες 
κατηγορίες:

1. Τα σχήματα ισόρροπης και
2. Τα σχήματα μη ισόρροπης σύγκλεισης (Trapozzano 1960).

uΛέξεις κλειδιά (Key words):
σύγκλειση, ολικές οδοντοστοιχίες, 
αισθητική οδοντοστοιχιών, μασητική 
ικανότητα, συγκλεισιακά σχήματα,
occlusion, complete dentures, denture 
aesthetics, masticatory efficiency, 
occlusal schemes.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η σύγκλειση στις ολικές οδοντοστοιχίες έχει απασχολήσει την οδοντιατρική επιστήμη για πολλά 

χρόνια. Από τις αρχές τού 20ού αιώνα, πρωτοπόροι οδοντίατροι κατασκεύασαν ποικίλους τύπους 
τεχνητών δοντιών και πρότειναν διάφορα συγκλεισιακά σχήματα για την προσθετική αποκατάστα-
ση ασθενών με ολική νωδότητα. Ο τύπος των τεχνητών δοντιών, που χρησιμοποιούνται για την κα-
τασκευή μιας ολικής οδοντοστοιχίας, καθώς και η επιλογή του συγκλεισιακού σχήματος, επηρεά-
ζουν τη μασητική ικανότητα του ασθενούς, την αισθητική απόδοση της πρόσθεσης, καθώς και το 
ρυθμό απορρόφησης των στηρικτικών ιστών πάνω στους οποίους εδράζεται η οδοντοστοιχία.

Στην παρούσα εργασία, γίνεται ανασκόπηση των μελετών που αφορούν την επίδραση της σύ-
γκλεισης στην αισθητική και λειτουργική απόδοση των ολικών οδοντοστοιχιών, καθώς και στη δια-
τήρηση των στηρικτικών ιστών.
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Οι τύποι τεχνητών δοντιών, που είναι εμπορικά δια
θέσιμοι σήμερα, διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

α) Τα ανατομικά δόντια με κλίση φύματος άνω 
τών 30°, που πρώτος τα κατασκεύασε ο Gysi, 
το 1913.

β) Τα ημιανατομικά δόντια με κλίση φύματος μι
κρότερη τών 30°.

γ) Τα μη ανατομικά δόντια ή, αλλιώς, επίπεδα δό
ντια με 0° κλίση φύματος (Κapur 1972).

Σύμφωνα με το Glossary of Prosthodontic Terms 
(8th ed., Mosby 2005), ως ισόρροπη σύγκλειση ορίζεται 
η ύπαρξη αμφοτερόπλευρων, ταυτόχρονων προσθίων 
και οπισθίων συγκλεισιακών επαφών των δοντιών, τό
σο σε κεντρική, όσο και σε έκκεντρες θέσεις.

Τα αρχικά συγκλεισιακά σχήματα, που χρησιμο
ποιήθηκαν για την κατασκευή ολικών οδοντοστοιχιών, 
ήταν σχήματα ισόρροπης σύγκλεισης με πολλαπλές 
οδοντικές επαφές, τόσο σε κεντρική, όσο και σε έκκε
ντρες θέσεις. Στηρίζονταν στη σφαιρική θεωρία, που 
έλεγε: «Οι οδοντικές επαφές πρέπει να είναι πολλα-
πλές και σε αρμονία με τους ανατομικούς ελεγκτές και 
τα λειτουργικά χαρακτηριστικά κάθε ασθενή.» (Young 
1949, Needles 1922). Αυτό το σχήμα απαιτούσε χρήση 
ανατομικών δοντιών και πολλών καταγραφών για τη 
ρύθμιση πλήρως προσαρμοζόμενου αρθρωτήρα. Με 
τον τρόπο αυτό, πίστευαν ότι η ισόρροπη σύγκλειση, 
που πετύχαιναν στον αρθρωτήρα, θα μεταφερόταν 
και στο στόμα.

Από τότε, σχεδιάστηκαν πάρα πολλοί τύποι πλή
ρως προσαρμοζόμενων αρθρωτήρων, από διαφόρους 
κατασκευαστές. Ο Κurth (1949), σε μελέτη του, συνέ
κρινε την κίνηση που αναπαράγει ένας πλήρως προ
σαρμοζόμενος αρθρωτήρας με την κίνηση της κάτω 
γνάθου κατά τη μάσηση, και βρήκε ότι το μόνο κοινό 
σημείο ήταν η κεντρική σχέση. Εφόσον ο αρθρωτήρας 
δεν μπορούσε να αναπαραγάγει τις κινήσεις της μά
σησης, τέθηκε το ερώτημα αν η ισόρροπη σύγκλειση, 
που πετυχαίνουμε στον αρθρωτήρα, θα υπάρχει και 
στο στόμα, κατά τις λειτουργικές κινήσεις. Επιπλέ
ον, κατά τη μάσηση, λόγω της παρεμβολής του βλω
μού μεταξύ των φραγμών, δεν ήταν σίγουρο αν και 
κατά πόσο θα υπήρχαν επαφές μεταξύ των δοντιών. 
Έχει μείνει στην ιστορία, η φράση τού Prime (Boswell 
1951): «Enter bolus – exit balance» (Η είσοδος του 
βλωμού διώχνει την ισόρροπη σύγκλειση).

Στις αρχές τού 20ου αιώνα, παράλληλα με την ανά
πτυξη των ανατομικών δοντιών και της θεωρίας της 
ισόρροπης σύγκλεισης, διαπιστώθηκε ότι η άνεση και 
η αποτελεσματικότητα των οδοντοστοιχιών δεν αυξα
νόταν, κατ’ ανάγκη, με την αύξηση του ύψους των φυ
μάτων (Sears  1953). Σε αρκετές περιπτώσεις, συνέβαι

νε το αντίθετο. Έτσι, άρχισε να αναπτύσσεται η θεω
ρία της επίπεδης σύγκλεισης και να κατασκευάζονται 
τα μη ανατομικά δόντια, πρώτα από τον Sears (1922, 
1927) και στη συνέχεια από άλλους ερευνητές, όπως 
οι Hall (1931), French (1935, 1954), Thompson (1937), 
Sobolick (1938), Hardy (1942, 1952), Shultz (1951). Ο 
Sears απαρίθμησε 41 διαφορετικά είδη μη ανατομικών 
δοντιών, που είχαν παρουσιαστεί στη βιβλιογραφία 
κατά την περίοδο 1922–1952 (Sears  1953).

Με την εισαγωγή τών μη ανατομικών δοντιών, δεν 
ήταν πια απαραίτητη η χρησιμοποίηση πλήρως προ
σαρμοζόμενων αρθρωτήρων και πολύπλοκων κατα
γραφών για την κατασκευή ολικών οδοντοστοιχιών. 
Με αυτή την άποψη, διαφωνούσαν αρκετοί ερευνητές 
και κυρίως αυτοί που είχαν αναπτύξει τους αρθρωτή
ρες και τις τεχνικές της ισόρροπης σύγκλεισης. Η σύ
γκρουση απόψεων διήρκησε περισσότερο από 40 χρό
νια. Το 1972, διοργανώθηκε το International Prosth
odontic Workshop on Complete Denture Occlusion. 
Εκεί, συγκεντρώθηκαν οι μεγαλύτεροι ερευνητές της 
εποχής και έγινε ανασκόπηση τών ως τότε βιβλιογρα
φικών δεδομένων και ανάλυση όλων των απόψεων, 
σχετικά με το συγκλεισιακό σχήμα που θα πρέπει να 
αποδίδουμε στις ολικές οδοντοστοιχίες. Το συμπέρα
σμα, στο οποίο κατέληξαν, ήταν πως η επιστημονική 
έρευνα, μέχρι εκείνη την περίοδο, αδυνατούσε να τεκ-
μηριώσει την υπεροχή ενός τύπου τεχνητών δοντιών ή 
ενός συγκλεισιακού σχήματος έναντι των άλλων, και 
επομένως, το λογικό ήταν να χρησιμοποιείται η λιγό-
τερο πολύπλοκη προσέγγιση που ικανοποιεί τις απαι-
τήσεις τού κάθε ασθενούς (Κapur 1972).

Όμως, ποια είναι η λιγότερο πολύπλοκη προσέγ
γιση σε σχέση με τις απαιτήσεις του ασθενή; Για να 
απαντηθεί αυτό το ερώτημα, πρέπει πρώτα να αναλυ
θούν οι απαιτήσεις που πρέπει να έχει η προσθετική 
μας αποκατάσταση. Σε μια ευρεία έννοια, οι ολικές 
οδοντοστοιχίες πρέπει να αποκαθιστούν την αισθη
τική και την ομαλή λειτουργία του στόματος και να 
είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να συμβάλλουν στη δια
τήρηση της υγείας και της ακεραιότητας των σκληρών 
και μαλακών ιστών.

ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
Η αισθητική των ολικών οδοντοστοιχιών καθορίζε

ται κυρίως από τη θέση, τη σχέση και τη μορφολογία 
των προσθίων δοντιών, καθώς και από τη διαμόρφωση 
των λείων επιφανειών. Όμως, σημαντικό ρόλο στην τε
λική αισθητική απόδοση της αποκατάστασης παίζουν 
και τα οπίσθια δόντια, καθώς και το συγκλεισιακό 
σχήμα που επιλέγεται. Τα ανατομικά δόντια πλεονε
κτούν, από αισθητική άποψη, έναντι τών μη ανατομι

Tsoutis et al Odontostomatologic News, Volume 9, No 1



<�> 

Οδοντοστοματολογικά Νέα, Τόμος 9, Νο 1, 2

< >

κών, διότι, λόγω της ύπαρξης των φυμάτων, μοιάζουν 
περισσότερο με τα φυσικά δόντια. Σε ό,τι αφορά το 
συγκλεισιακό σχήμα, η ισόρροπη σύγκλειση έχει κα
λύτερη αισθητική απόδοση από την επίπεδη, επειδή 
επιτρέπει την κάθετη πρόταξη των προσθίων δοντιών 
(στην επίπεδη, τα πρόσθια δόντια συντάσσονται με 
μηδενική κάθετη πρόταξη) και λόγω τής περισσότερο 
φυσικής εμφάνισης που προσδίδουν στην αποκατά
σταση οι καμπύλες αντιστάθμισης.

ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ 
ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΙΚΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ

Η πρόσληψη της τροφής, η μάσηση, η κατάποση 
και η φώνηση αποτελούν τις βασικότερες λειτουργίες 
του στοματογναθικού συστήματος. Οι περισσότερες 
βιβλιογραφικές αναφορές, σχετικά με τη σύγκλειση 
των οδοντοστοιχιών και τη λειτουργία του στόματο
γναθικού συστήματος, περιγράφουν την επίδραση της 
σύγκλεισης στη μάσηση. Σε ό,τι αφορά τη μάσηση 
σε σχέση με τις ολικές οδοντοστοιχίες, πρέπει να με
λετήσουμε αν και κατά πόσο οι τύποι δοντιών και τα 
συγκλεισιακά σχήματα επηρεάζουν τις κινήσεις της 
μάσησης, τις οδοντικές επαφές κατά τη μάσηση και 
τη μασητική απόδοση του ασθενούς.

Ο Boucher (1953) αναφέρει ότι ο τύπος των οπισθί
ων δοντιών επηρεάζει τις κινήσεις της μάσησης. Κατά 
την άποψή του, τα επίπεδα δόντια παρέχουν μεγαλύ
τερη ελευθερία στις πλάγιες κινήσεις σε σχέση με τα 
ανατομικά. Άλλοι ερευνητές (Drago 1984) βρήκαν ότι 
η μασητική μορφολογία των οπισθίων επηρεάζει τις 
μασητικές κινήσεις σε ενόδοντες ασθενείς και όχι σε 
ασθενείς με οδοντοστοιχίες. Αυτό αποδόθηκε στη δια
φορά ιδιοδεκτικής αισθητικότητας που παρατηρείται 
μεταξύ των δύο ομάδων ασθενών.

O Boswell (1951) αναφέρει ότι ένας παράγοντας, 
που επηρεάζει την κίνηση της κάτω γνάθου κατά τη 
μάσηση, είναι το είδος της τροφής. Παρατήρησε ότι, 
όσο πιο σκληρή είναι η τροφή, τόσο μεγαλύτερη είναι 
η πλάγια μετακίνηση της κάτω γνάθου κατά τη μάση
ση και αντίστροφα.

Σε έρευνα τών Yoshida et al (1988), βρέθηκε ότι η 
μασητική μορφολογία των οπισθίων τεχνητών δοντιών 
σε άλλους ασθενείς επηρεάζει και σε άλλους δεν επη
ρεάζει τις μασητικές κινήσεις. Στους πρώτους, βρέθη
κε ότι η μασητική απόδοση ήταν μέγιστη με τη χρήση 
ανατομικών δοντιών και στους δεύτερους, με τη χρή
ση ημιανατομικών δοντιών. Από τα παραπάνω, προ
κύπτει το συμπέρασμα ότι οι κινήσεις της κάτω γνά
θου, κατά τη μάσηση, είναι ατομικό χαρακτηριστικό 
του κάθε ασθενούς· ίσως αυτό να ερμηνεύει και τη διχο
γνωμία μεταξύ των ερευνητών.

Ένα άλλο στοιχείο, που χρειάζεται διερεύνηση, εί
ναι για το αν και κατά πόσο έχουμε επαφές δοντι
ών κατά τη μάσηση. Οι Yurkstas και Emerson (1954) 
ήταν οι πρώτοι που μελέτησαν τις οδοντικές επαφές 
σε ολικές οδοντοστοιχίες, κατά τη μάσηση. Τόσο αυ
τοί, όσο και οι Brewer και Hudson (1961) ανέφεραν 
επαφές στη μη εργαζόμενη πλευρά, στην πλειονότητα 
των μασητικών κύκλων. Οι Jankelson και συν. (1953), 
σε μελέτη τους επί φυσικών και τεχνητών φραγμών, 
βρήκαν ότι οι οδοντικές επαφές ήταν ελάχιστες και 
επομένως δεν ήταν αναγκαία η ύπαρξη ισόρροπων 
επαφών σε έκκεντρες θέσεις κατά τη μάσηση. Αντίθε
τα, οι Adams και Zander (1954), σε αντίστοιχη έρευνα, 
βρήκαν ότι η συχνότητα των οδοντικών επαφών ήταν 
μικρή στην πρώιμη φάση του μασητικού κύκλου και 
αυξανόταν προοδευτικά, προς το τέλος της μάσησης. 
Οδοντικές επαφές καταγράφηκαν και σε κεντρική και 
σε έκκεντρες θέσεις, με πιο συχνές τις κεντρικές επα
φές. Aντίστοιχα ευρήματα με αυτά τού Adams έχουν 
αναφερθεί και από άλλους ερευνητές (Anderson and 
Picton 1957).

O Trapozzano (1955) αναφέρει ότι, αν θα υπάρ
χουν ή όχι οδοντικές επαφές κατά τη μάσηση, εξαρ
τάται από τρεις κύριους παράγοντες:

1) Το είδος και το μέγεθος του βλωμού.
2) Το συγκλεισιακό σχήμα και τον τύπο των τεχνη

τών δοντιών που χρησιμοποιούνται, τα οποία 
και θα καθορίσουν την ευκολία ή δυσκολία με 
την οποία θα τεμαχιστεί ο βλωμός.

3) Τη δύναμη με την οποία το κάθε άτομο μασά 
την τροφή.

Σε έρευνα τών Kumagai και συν. (1999), βρέθηκε 
ότι η συχνότητα των οδοντικών επαφών είναι διαφο
ρετική μεταξύ της πλευράς που έχει συνηθίσει να μα
σά ο ασθενής και της αντίθετης. Επιπλέον, το είδος 
της τροφής δεν επηρέαζε μόνο τη συχνότητα αλλά και 
το είδος των επαφών (κεντρικές ή έκκεντρες). Επομέ
νως, φαίνεται ότι οδοντικές επαφές, κατά τη μάσηση, 
δεν υπάρχουν ή, αν υπάρχουν, είναι ελάχιστες κι αυ
τό, σε κάποιο βαθμό, εξηγεί το γεγονός πως τόσο τα 
ισόρροπα, όσο και τα μη ισόρροπα σχήματα λειτουρ
γούν στις ολικές οδοντοστοιχίες.

Η πρώτη μελέτη για την επίδραση της σύγκλει
σης στη μασητική απόδοση των οδοντοστοιχιών, έγι
νε από τον Thompson (1937), ο οποίος βρήκε ότι τα 
ανατομικά δόντια υπερέχουν έναντι των μη ανατομι
κών. Από τότε, έχουν δημοσιευθεί αρκετές εργασίες 
πάνω σ’ αυτό το θέμα, με αντικρουόμενα αποτελέσμα
τα. Ορισμένοι συγγραφείς (Payne 1951, Payne 1952, 
Dubojska et al 1998) αναφέρουν ότι τα συγκλεισιακά 
σχήματα ισόρροπης σύγκλεισης, σε συνδυασμό με 

Τσούτης και συν.Οδοντοστοματολογικά Νέα, Τόμος 9, Νο 1



<�0>

Odontostomatologic News, Volume 9, No 1, 2

< >

χρήση ανατομικών δοντιών, πλεονεκτούν, ενώ άλλοι 
(Manly and Vinton 1951, Kapur et al 1965, Perez et al 
1985, Motwani and Sidhaye 1990, Kelly 1975) θεωρούν 
ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στη μασητική 
απόδοση μεταξύ των διαφόρων τύπων δοντιών και 
συγκλεισιακών σχημάτων. Αυτή η διχογνωμία ίσως 
να οφείλεται στην ύπαρξη και άλλων παραγόντων, 
που επηρεάζουν τη μασητική απόδοση των ολικών 
οδοντοστοιχιών. Οι Trapozzano και Lazzari (1952) 
βρήκαν ότι η μασητική απόδοση των διαφόρων τύπων 
δοντιών ήταν διαφορετική όταν άλλαζε το είδος της 
τροφής. Ο Kelly (1975) αναφέρει ότι η μασητική δύνα
μη, που μπορεί να ασκήσει ο ασθενής, η προηγούμενη 
του εμπειρία με οδοντοστοιχίες και η μορφολογία των 
ακρολοφιών παρουσιάζουν σημαντική συσχέτιση με 
τη μασητική απόδοση ενώ η σύγκλειση φαίνεται να 
μην παίζει σημαντικό ρόλο. Συσχέτιση μεταξύ μεγέ
θους και μορφολογίας νωδής ακρολοφίας, καθώς και 
εύρους επιφάνειας έδρασης των οδοντοστοιχιών με 
τη μασητική απόδοση βρέθηκε και σε εργασία τών 
Κoshino και συν. (2002).

Το συμπέρασμα, που προκύπτει από τα βιβλιογρα
φικά δεδομένα, είναι ότι τα ανατομικά δόντια πλεο
νεκτούν, ως προς τη μασητική απόδοση, σε σχέση με 
τα μη ανατομικά, διότι η ύπαρξη των φυμάτων διευ
κολύνει την κατάτμηση της τροφής. Φαίνεται όμως, 
ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν 
τη μασητική απόδοση, οι οποίοι, σε σημαντικό βαθμό, 
εξαρτώνται από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε 
ασθενή. Αυτό ίσως ερμηνεύει και τις πολλές αντίθετες 
απόψεις μεταξύ των ερευνητών.

ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 
ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ

Η διαδικασία της απορρόφησης της νωδής φατνι
ακής ακρολοφίας καθορίζεται από ανατομικούς, με
ταβολικούς και μηχανικούς παράγοντες (Δημητρίου 
και συν. 1998). Η σύγκλειση σχετίζεται με τους μη
χανικούς παράγοντες και συγκεκριμένα με τις δυνά
μεις που ασκούνται στο οστούν. Σε εργασία του, ο 
Frechette (1955) μελέτησε τις δυνάμεις που ασκεί η 
άνω οδοντοστοιχία στο υποκείμενο οστούν. Βρήκε 
ότι, όταν χρησιμοποιούνται ανατομικά δόντια, οι δυ
νάμεις αυτές είναι μικρές στην κορυφή της ακρολο
φίας και μεγαλύτερες στις πλάγιες επιφάνειές της. 
Αντιστρόφως, με τη χρήση μη ανατομικών δοντιών 
οι δυνάμεις παίρνουν μέγιστη τιμή στην κορυφή της 
ακρολοφίας και μικρότερες τιμές στις πλάγιες επιφά
νειές της. Ο Κydd, σε εργασίες του (1956, 1960), μελέ
τησε την παραμόρφωση της κάτω οδοντοστοιχίας από 
την επιδραση των μασητικών δυνάμεων και βρήκε ότι 

ήταν μεγαλύτερη όταν χρησιμοποιούνταν ανατομικά 
δόντια και μικρότερη για τα ημιανατομικά και μη ανα
τομικά δόντια. Oι Ohguri και συν. (1999) συνέκριναν 
την επίδραση τριών συγκλεισιακών σχημάτων —ανα
τομικής ισόρροπης σύγκλεισης, lingualized occlusion 
και επίπεδης σύγκλεισης— στις δυνάμεις που ασκού
νται στις ακρολοφίες και βρήκαν ότι, κατά τη μάσηση 
σκληρής τροφής, αυτές οι δυνάμεις ήταν μικρότερες 
σε συγκλεισιακά σχήματα ανατομικής ισόρροπης και 
lingualized occlusion, και μεγαλύτερες στην επίπεδη 
σύγκλειση. Αντίστοιχα αποτελέσματα υπήρχαν και 
κατά τη μάσηση μαλακής τροφής. Ο Kawano και συν. 
(1996) μελέτησαν την επίδραση της παρειογλωσσι
κής θέσης των δοντιών στην κατανομή των δυνάμεων 
στους στηρικτικούς ιστούς και βρήκαν ότι οι δυνάμεις 
αυτές παίρνουν τη μικρότερη τιμή τους όταν τα δόντια 
τοποθετούνταν στην κορυφή της ακρολοφίας.

Από τα παραπάνω, φαίνεται ότι υπάρχουν αντίθε
τες απόψεις μεταξύ των ερευνητών ως προς την επί
δραση της σύγκλεισης στη διατήρηση των στηρικτι
κών ιστών του στόματος. Η χρήση ανατομικών δο
ντιών φαίνεται να συνδέεται με εφαρμογή πλάγιων 
δυνάμεων στις ακρολοφίες, που θεωρούνται οι πιο 
καταστρεπτικές, αλλά το μέτρο αυτών των δυνάμε
ων εξαρτάται, σε σημαντικό βαθμό, από το μέτρο της 
δύναμης με την οποία κάνει κατάσπαση ο ασθενής 
και από την έκταση των πλάγιων κινήσεων που κάνει 
η κάτω γνάθος.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα συμπεράσματα, που προκύπτουν από την κλι

νική και εργαστηριακή έρευνα, μέχρι σήμερα, είναι 
ότι η τεχνική απλότητα είναι ένα μεγάλο πλεονέκτη
μα τών μη ανατομικών δοντιών και των επίπεδων συ
γκλεισιακών σχημάτων. Καλύτερη αισθητική απόδο
ση επιτυγχάνεται με τα ανατομικά δόντια και τα ισόρ
ροπα συγκλεισιακά σχήμα.

Σε ό,τι αφορά την επίδραση της σύγκλεισης στη 
μασητική λειτουργία των ασθενών, δεν ξεκαθαρίζεται, 
από τη μέχρι σήμερα έρευνα, η υπεροχή κάποιου τύ
που δοντιών ή κάποιου συγκλεισιακού σχήματος ένα
ντι των άλλων. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, αυ
τό μάλλον οφείλεται στο γεγονός ότι η μασητική από
δοση επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, κάποιοι 
από τους οποίους αποτελούν ατομικό χαρακτηριστικό 
του κάθε ασθενούς. Επίσης, ατομικό χαρακτηριστικό, 
σε σημαντικό βαθμό, είναι και το αν θα έχουμε ή όχι 
επαφές μεταξύ των δοντιών κατά τη μάσηση. Αυτό 
ίσως να ερμηνεύει το γεγονός ότι τόσο τα ισόρροπα, 
όσο και τα μη ισόρροπα σχήματα λειτουργούν στις 
ολικές οδοντοστοιχίες. Ακόμη, αυτό το γεγονός μπο
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χρήση ανατομικών δοντιών, πλεονεκτούν, ενώ άλλοι 
(Manly and Vinton 1951, Kapur et al 1965, Perez et al 
1985, Motwani and Sidhaye 1990, Kelly 1975) θεωρούν 
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ρεί να είναι και ο λόγος των αντικρουόμενων αποτε
λεσμάτων πολλών μελετών, όπου σε άλλες φαίνεται 
να προτιμώνται από τους ασθενείς τα ισόρροπα συ
γκλεισιακά σχήματα έναντι των μη ισόρροπων και σε 
άλλες το αντίθετο.

Η έρευνα για την επίδραση της σύγκλεισης στην 
προστασία και διατήρηση των στηρικτικών ιστών, επί
σης παρουσιάζει αντικρουόμενα αποτελέσματα. Η 
χρήση ανατομικών δοντιών φαίνεται να συνδέεται με 
εφαρμογή πλάγιων δυνάμεων στις ακρολοφίες που 
θεωρούνται οι πιο καταστρεπτικές, αλλά το μέτρο αυ
τών των δυνάμεων εξαρτάται, σε σημαντικό βαθμό, 
από το μέτρο της δύναμης με την οποία κάνει κατά
σπαση ο ασθενής και από την έκταση των πλάγιων 
κινήσεων που κάνει η κάτω γνάθος. Επιπλέον, αν οι 
δυνάμεις αυτές θα οδηγήσουν σε απορρόφηση των 
ακρολοφιών, εξαρτάται και από πολλούς άλλους με
ταβολικούς και ανατομικούς παράγοντες.

SUMMARY
The effect of occlusion on function and esthetics of 
complete dentures. Literature review.
K. Tsoutis, S. Kypreou, V. Chronopoulos, 
F. Kamposiora, I. Gousias
Odontostomatologic News 2008, : - .

Occlusion of complete dentures has been a con
cern since many years. From the beginning of the 
20th century, several dental pioneers were the de
velopers of numerous posterior tooth forms and ar
rangements. The selection of the occlusal scheme 
and the posterior tooth form directly affects the 
masticatory efficiency of the patient, the aesthetic 
appearance of the prosthesis and the preservation of 
the supporting hard and soft tssues.

In this paper the correlation of occlusion with 
aesthetics, masticatory efficiency and preservation 
of the supporting tissues is presented.
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Συγκλεισιακά σχήματα στις ολικές οδοντοστοιχίες – 
βιβλιογραφική ανασκόπηση.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ένας μεγάλος αριθμός εργασιών έχει παρουσιαστεί στη διε

θνή βιβλιογραφία, σχετικά με τη επιλογή συγκλεισιακών σχη
μάτων στις ολικές οδοντοστοιχίες. Ο Beck, σε εργασία του το 
1972, αναφέρει δέκα διαφορετικά συγκλεισιακά σχήματα που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις ολικές οδοντοστοιχίες. Ορι
σμένα από αυτά, κατασκευάζονταν με τύπους τεχνητών δοντι
ών που δεν είναι εμπορικά διαθέσιμοι σήμερα. Στις μέρες μας, 
κάποια από αυτά τα σχήματα δεν χρησιμοποιούνται, ενώ υπάρ
χουν άλλα που δεν εφαρμόζονταν εκείνη την εποχή.

Τα συγκλεισιακά σχήματα, που χρησιμοποιούνται στις ολι
κές οδοντοστοιχίες, μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο μεγάλες 
κατηγορίες:

1. Τα σχήματα ισόρροπης σύγκλεισης και
2. Τα σχήματα μη ισόρροπης σύγκλεισης (Trapozzano 1960).
Τα βασικότερα συγκλεισιακά σχήματα μαζί με τα πλεονεκτή

ματα και μειονεκτήματα τους, παρουσιάζονται στη συνέχεια.

1. ΣΥΓΚΛΕΙΣΙΑΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΣ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ

1.1. Ισόρροπη σύγκλειση με ανατομικά δόντια.
Ως ισόρροπη σύγκλειση ορίζεται η ύπαρξη αμφοτερόπλευ

ρων, ταυτόχρονων προσθίων και οπισθίων συγκλεισιακών επα
φών των δοντιών σε κεντρική και σε έκκεντρες θέσεις. Τα οπί
σθια δόντια συντάσσονται με καμπύλες αντιστάθμισης τόσο σε 

uΛέξεις κλειδιά (Key words):
σύγκλειση, ολικές οδοντοστοιχίες, 
ισόρροπη σύγκλειση, μη ισόρροπη 
σύγκλειση, συγκλεισιακά σχήματα,
occlusion, complete dentures, 
balanced occlusion, occlusal schemes.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η σύγκλειση στις ολικές οδοντοστοιχίες έχει απασχολήσει την οδοντιατρική επιστήμη για πολλά 

χρόνια. Από τις αρχές τού 20ού αιώνα, πρωτοπόροι οδοντίατροι κατασκεύασαν ποικίλους τύπους 
τεχνητών δοντιών και πρότειναν διάφορα συγκλεισιακά σχήματα για την προσθετική αποκατάστα-
ση ασθενών με ολική νωδότητα. Κάποια από αυτά χρησιμοποιούνται και σήμερα, ενώ σε άλλα έχουν 
γίνει τροποποιήσεις. Είναι ενδιαφέρον ότι, μέχρι και τις μέρες μας, κανένα από αυτά τα συγκλεισιακά 
σχήματα δεν είναι αποδεκτό από το σύνολο της οδοντιατρικής κοινότητας. Όλα έχουν πλεονεκτή-
ματα και μειονεκτήματα και δεν υπάρχει επαρκής μακρόχρονη επιστημονική έρευνα και στατιστικά 
δεδομένα που να τεκμηριώνουν την υπεροχή κάποιου σε σχέση με τα υπόλοιπα.

Στην παρούσα εργασία, γίνεται ανασκόπηση των συγκλεισιακών σχημάτων που έχουν χρησιμο-
ποιηθεί μέχρι σήμερα, με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους.

Κωνσταντίνος Τσούτης1, Σταυρούλα Κυπραίου1, Βασίλειος Χρονόπουλος2,
Φώφη Καμποσιώρα2, Ηρακλής Γούσιας3

1Οδοντίατρος, Μεταπτυχιακός φοιτητής 
Προσθετικής, Πανεπιστημίου Αθηνών.

2Επίκ. Καθηγητής Προσθετικής, 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

3Λέκτορας Προσθετικής, 
Πανεπιστημίου Αθηνών.
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προθιοπίσθιο όσο και σε μετωπιαίο επίπεδο, έτσι ώστε 
να υπάρχουν επαφές δοντιών σε εργαζόμενη και μη 
εργαζόμενη πλευρά κατά τις πλαγιολισθήσεις (σχήμα 
1), καθώς και επαφές μεταξύ προσθίων και οπισθίων 
δοντιών στην προολίσθηση (Jordan 1978, Morrow et 
al 1986, Zarb and Bolender 2004).

Για την κατασκευή οδοντοστοιχιών με αυτό το συ
γκλεισιακό σχήμα, απαιτείται ημιπροσαρμοζόμενος 
αρθρωτήρας, καταγραφή προσωπικού τόξου, καταγρα
φή κεντρικής σχέσης και καταγραφές προολίσθησης ή 
πλαγιολισθήσεων, ανάλογα με τον τύπο του αρθρωτή
ρα που χρησιμοποιείται.

Tα πλεονεκτήματα της ανατομικής ισόρροπης 
σύγκλεισης είναι:

1) Καλύτερη αισθητική απόδοση της οδοντοστοι
χίας λόγω της χρήσης τών ανατομικών δοντιών που 
έχουν φύματα και μοιάζουν περισσότερο με τα φυσι
κά δόντια. Επιπλέον, επειδή με αυτό το συγκλεισιακό 
σχήμα επιτρέπεται η σύνταξη των προσθίων δοντιών 
με κατακόρυφη πρόταξη.

2) Η μασητική απόδοση αυτών των οδοντοστοι
χιών είναι καλύτερη λόγω των φυμάτων. Αυτό έχει ως 
συνέπεια να απαιτούνται μικρότερες δυνάμεις για να 
γίνει λειοτρίβηση της τροφής και επομένως μειώνεται 
η φόρτιση των ακρολοφιών.

3) Η χρήση ανατομικών δοντιών και η διάταξή τους 
σε αρμονία με τις κροταφογναθικές διαρθρώσεις και 
τους μύες της μάσησης είναι ένα συγκλεισιακό σχή
μα μηχανικά και φυσιολογικά εξισορροπημένο, πιο 
σταθερό και άρα πιο ανεκτό από το στοματογναθικό 
σύστημα (Κapur 1972).

4) Η συναρμογή των φυμάτων πιστεύεται ότι απο
τρέπει τη περιστροφική τάση των βάσεων των οδοντο
στοιχιών και καθοδηγεί την κάτω γνάθο στο σωστό 
κλείσιμο. Κάνει τη μάσηση πιο κατακόρυφη, μειώνο
ντας την πλάγια κίνηση κατά τον φυσιολογικό κύκλο 
(Boucher 1953). Με αυτό τον τρόπο, μειώνονται οι 
οριζόντιες δυνάμεις και οι τραυματισμοί των υποκει
μένων ιστών.

Τα μειονεκτήματα της ανατομικής ισόρροπης σύ
γκλεισης είναι:

1) Χρειάζονται ακριβείς και πολλαπλές καταγρα
φές για να αποδοθεί αυτό το συγκλεισιακό σχήμα 
στον αρθρωτήρα. Αυτό απαιτεί περισσότερο χρόνο 
και αυξημένη προσοχή από τον οδοντίατρο. Σε ασθε
νείς με καλές ακρολοφίες και μη ενδοτικούς ιστούς, 
κάτι τέτοιο δεν είναι πρόβλημα. Πρόβλημα ανακύπτει 
σε περιπτώσεις ακρολοφιών με αυξημένη απορρόφη
ση και ευένδοτους ιστούς, όπου είναι δύσκολο να λη
φθούν καταγραφές με ακρίβεια (Jones 1972, Parr and 
Loft 1982).

2) Η ύπαρξη επικλινών επιπέδων στα ανατομικά 
δόντια οδηγεί σε ανάπτυξη μεγαλύτερων πλαγίων δυ
νάμεων που μεταφέρονται στις ακρολοφίες (Boucher 
1953). Οι δυνάμεις αυτές θεωρείται ότι είναι πιο κα
ταστρεπτικές από τις κατακόρυφες και μπορεί να επι
ταχύνουν την οστική απορρόφηση.

3) Τα αποτελέσματα της ισόρροπης σύγκλεισης 
με ανατομικά δόντια έχουν μικρή διάρκεια, διότι —
αν συμβεί μικρή απορρόφηση των ακρολοφιών, λόγω 
άνω και πρόσθιας μετακίνησης της κάτω γνάθου— θα 
διαταραχτεί η όποια καλή σύγκλειση υπήρχε αρχι
κά (Jones 1972, Parr and Loft 1982, Ortman 1971). Η 
επαναδιευθέτηση της σύγκλεισης είναι δυσκολότε
ρη και πιο χρονοβόρα από ότι σε άλλα συγκλεισιακά 
σχήματα (Parr and Loft 1982).

4) Η αναπροσαρμογή των βάσεων των οδοντοστοι
χιών με ανατομικά δόντια είναι πιο δύσκολη εργασία 
(Κapur 1972).

5) Σε σκελετικές ανωμαλίες ΙΙης και ΙΙΙης τάξης 
και όταν χρειάζεται σύνταξη των οπισθίων δοντιών 
σε σταυροειδή σύγκλειση, έχουμε δυσκολία λόγω της 
ακρίβειας συναρμογής των ανατομικών δοντιών (Har
dy 1963, Curtis et al 1988, LaVere and Freda 1972).

6) Η ισόρροπη σύγκλειση πιστεύεται ότι είναι εξ 
ολοκλήρου μηχανική και μόνο στον αρθρωτήρα υπάρ
χει, όχι στο στόμα (Jones 1972, Kurth 1949). Σε μελέτη 
του, o Kurth αναφέρει ότι το μόνο κοινό σημείο μετα
ξύ των κινήσεων του αρθρωτήρα και των κινήσεων του 
στόματος, κατά τη μάσηση, είναι η κεντρική σχέση.

7) Δεν έχει καλά αποτελέσματα σε ασθενείς με 
ατροφικές ακρολοφίες (Parr and Loft 1982, Ortman 
1977).

1.2. Ισόρροπη σύγκλειση με χρήση 
ημιανατομικών δοντιών.

Για τη σύνταξη ημιανατομικών δοντιών σε ισόρρο
πη σύγκλειση, ισχύουν οι ίδιες βασικές αρχές που 

Σχήμα 1. Ισόρροπη σύγκλειση με ανατομικά δόντια. Αρι-
στερά: Επαφές οπισθίων δοντιών σε κεντρική σχέση. Δεξιά: 
Επαφές οπισθίων δοντιών σε εργαζόμενη και μη εργαζόμε-
νη πλευρά κατά την πλαγιολίσηση (από Sowter, Rem. Prosth. 

Techniques, σελ. 72).
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εφαρμόζονται και στην ισόρροπη σύγκλειση με ανατο
μικά δόντια (Morrow et al 1986). Τα πλεονεκτήματα 
και μειονεκτήματα της ισόρροπης σύγκλεισης με χρή
ση ημιανατομικών δοντιών είναι παρόμοια με αυτά 
τις ισόρροπης σύγκλεισης με ανατομικά δόντια. Οι 
διαφορές είναι ότι: α) έχουμε μείωση των οριζόντιων 
δυνάμεων που ασκούνται στις ακρολοφίες, λόγω μεί
ωσης του ύψους των φυμάτων και β) έχουμε μείωση 
της αισθητικής απόδοσης σε σχέση με τα ανατομικά 
δόντια λόγω μείωσης της κλίσης της τομικής τροχιάς 
(Parr and Loft 1982).

1.3. Ισόρροπη σύγκλειση με χρήση 
μη ανατομικών δοντιών.

Η χρήση μη ανατομικών δοντιών δεν συνεπάγεται 
αποκλειστικά επιλογή συγκλεισιακού σχήματος επί
πεδης σύγκλεισης. Τα μη ανατομικά δόντια μπορούν 
να συνταχθούν και με ισόρροπη σύγκλειση. Αυτό επι
τυγχάνεται με δύο τρόπους:

α) Τοποθετώντας τα δόντια έτσι, ώστε να αποδώ
σουμε καμπύλες αντιστάθμισης (Christensen 
1960, Morrow et al 1986)) και

β) Με επικλινή επίπεδα (balancing ramps), που κα
τασκευάζονται στις ακρυλικές βάσεις άπω των 
δεύτερων κάτω γομφίων και έρχονται σε επαφή 
με τους άνω δεύτερους γομφίους κατά την προ
ολίσθηση και τις πλαγιολισθήσεις (Nepola 1958, 
Nimmo and Kratochvil 1985).

Με αυτό το συγκλεισιακό σχήμα, έχουμε τα πλεο-
νεκτήματα της επίπεδης σύγκλεισης και επιπλέον:

1) Καλύτερη αισθητική από αυτή της επίπεδης σύ
γκλεισης, διότι έχουμε κατακόρυφη πρόταξη των προ
σθίων δοντιών.

2) Αποτελεί συγκλεισιακό σχήμα εκλογής για ασθε
νείς με σκελετική τάξη ΙΙ, υποδιαίρεση Ι. Οι ασθενείς 
αυτοί έχουν συνηθίσει να λειτουργούν σε μια θέση κα
τά πολύ προσθιέστερη της κεντρικής σχέσης. Αυτό το 

σχήμα συνδυάζει την ευελιξία στη σύνταξη των δο
ντιών, λόγω της έλλειψης φυμάτων, γεγονός που μας 
βοηθά ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ασθενών με ανώμαλες 
γναθικές σχέσεις, καθώς και την ύπαρξη ισόρροπων 
επαφών στις πολλαπλές έκκεντρες θέσεις της κάτω 
γνάθου, στις οποίες λειτουργούν αυτοί οι ασθενείς, 
γεγονός που συντελεί στην καλύτερη ευστάθεια των 
οδοντοστοιχιών.

Στα μειονεκτήματα της ισόρροπης σύγκλεισης με 
μη ανατομικά δόντια, συγκαταλέγονται τα μειονεκτή
ματα των μη ανατομικών δοντιών και επιπλέον:

1) Η σύνταξη των δοντιών είναι μια πιο πολύπλο
κη διαδικασία σε σχέση με την αντίστοιχη στην επί
πεδη σύγκλειση.

2) Η καμπύλη αντιστάθμισης λειτουργεί ως ένα 
επίμηκες φύμα, που προκαλεί πλάγιες δυνάμεις στις 
οδοντοστοιχίες.

1.4. Σύγκλειση με αντίστροφη καμπύλη Monson 
(reverse pitch occlusion).

Αυτό το συγκλεισιακό σχήμα παρουσιάστηκε αρ
χικά από τα αδέρφια Avery (Avery and Avery 1930). 
To βασικό του χαρακτηριστικό είναι ότι τα οπίσθια 
δόντια τροποποιούνται και διατάσσονται με τέτοιο 
τρόπο ώστε, αντί να έχουμε, σε μετωπιαίο επίπεδο, 
την κλασική καμπύλη του Monson με την κυρτή επι
φάνεια προς τα κάτω, έχουμε μια ανάστροφη καμπύ
λη (antiMonson), στην οποία η κυρτή επιφάνεια είναι 
προς τα πάνω. Το πετυχαίνουμε τροχίζοντας τα παρει
ακά κάτω και τα υπερώια άνω φύματα (σχήμα 2).

To πλεονέκτημα αυτού του συγκλεισιακού σχή
ματος είναι ότι, στις αρχικές φάσεις της μάσησης, που 
έχουμε παρεμβολή του βλωμού μεταξύ των φραγμών, 

Σχήμα 2. Σύγκλειση με αντίστροφη καμπύλη Μonson (από 
Boswell Journal of Prosthetic Dentistry 1951;1(3):307-321.

Σχήμα 3. (Α) Ισόρροπη σύγκλειση με ανατομικά δόντια.
(Β) Επίπεδη σύγκλειση. (C) Σύγκλειση με αντίστροφη καμπύ-
λη Μonson. H κατακόρυφη στικτή γραμμή δείχνει την κα-
τεύθυνση των δυνάμεων που δέχονται οι οδοντοστοιχίες.
(D) Σύγκλειση με καμπύλη Pleasure (από Ortman Dental 

Clinics of North America 1977;21(2)299-320).

Τσούτης και συν.Οδοντοστοματολογικά Νέα, Τόμος 9, Νο 1
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εφαρμόζονται και στην ισόρροπη σύγκλειση με ανατο
μικά δόντια (Morrow et al 1986). Τα πλεονεκτήματα 
και μειονεκτήματα της ισόρροπης σύγκλεισης με χρή
ση ημιανατομικών δοντιών είναι παρόμοια με αυτά 
τις ισόρροπης σύγκλεισης με ανατομικά δόντια. Οι 
διαφορές είναι ότι: α) έχουμε μείωση των οριζόντιων 
δυνάμεων που ασκούνται στις ακρολοφίες, λόγω μεί
ωσης του ύψους των φυμάτων και β) έχουμε μείωση 
της αισθητικής απόδοσης σε σχέση με τα ανατομικά 
δόντια λόγω μείωσης της κλίσης της τομικής τροχιάς 
(Parr and Loft 1982).

1.3. Ισόρροπη σύγκλειση με χρήση 
μη ανατομικών δοντιών.

Η χρήση μη ανατομικών δοντιών δεν συνεπάγεται 
αποκλειστικά επιλογή συγκλεισιακού σχήματος επί
πεδης σύγκλεισης. Τα μη ανατομικά δόντια μπορούν 
να συνταχθούν και με ισόρροπη σύγκλειση. Αυτό επι
τυγχάνεται με δύο τρόπους:

α) Τοποθετώντας τα δόντια έτσι, ώστε να αποδώ
σουμε καμπύλες αντιστάθμισης (Christensen 
1960, Morrow et al 1986)) και

β) Με επικλινή επίπεδα (balancing ramps), που κα
τασκευάζονται στις ακρυλικές βάσεις άπω των 
δεύτερων κάτω γομφίων και έρχονται σε επαφή 
με τους άνω δεύτερους γομφίους κατά την προ
ολίσθηση και τις πλαγιολισθήσεις (Nepola 1958, 
Nimmo and Kratochvil 1985).

Με αυτό το συγκλεισιακό σχήμα, έχουμε τα πλεο-
νεκτήματα της επίπεδης σύγκλεισης και επιπλέον:

1) Καλύτερη αισθητική από αυτή της επίπεδης σύ
γκλεισης, διότι έχουμε κατακόρυφη πρόταξη των προ
σθίων δοντιών.

2) Αποτελεί συγκλεισιακό σχήμα εκλογής για ασθε
νείς με σκελετική τάξη ΙΙ, υποδιαίρεση Ι. Οι ασθενείς 
αυτοί έχουν συνηθίσει να λειτουργούν σε μια θέση κα
τά πολύ προσθιέστερη της κεντρικής σχέσης. Αυτό το 

σχήμα συνδυάζει την ευελιξία στη σύνταξη των δο
ντιών, λόγω της έλλειψης φυμάτων, γεγονός που μας 
βοηθά ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ασθενών με ανώμαλες 
γναθικές σχέσεις, καθώς και την ύπαρξη ισόρροπων 
επαφών στις πολλαπλές έκκεντρες θέσεις της κάτω 
γνάθου, στις οποίες λειτουργούν αυτοί οι ασθενείς, 
γεγονός που συντελεί στην καλύτερη ευστάθεια των 
οδοντοστοιχιών.

Στα μειονεκτήματα της ισόρροπης σύγκλεισης με 
μη ανατομικά δόντια, συγκαταλέγονται τα μειονεκτή
ματα των μη ανατομικών δοντιών και επιπλέον:

1) Η σύνταξη των δοντιών είναι μια πιο πολύπλο
κη διαδικασία σε σχέση με την αντίστοιχη στην επί
πεδη σύγκλειση.

2) Η καμπύλη αντιστάθμισης λειτουργεί ως ένα 
επίμηκες φύμα, που προκαλεί πλάγιες δυνάμεις στις 
οδοντοστοιχίες.

1.4. Σύγκλειση με αντίστροφη καμπύλη Monson 
(reverse pitch occlusion).

Αυτό το συγκλεισιακό σχήμα παρουσιάστηκε αρ
χικά από τα αδέρφια Avery (Avery and Avery 1930). 
To βασικό του χαρακτηριστικό είναι ότι τα οπίσθια 
δόντια τροποποιούνται και διατάσσονται με τέτοιο 
τρόπο ώστε, αντί να έχουμε, σε μετωπιαίο επίπεδο, 
την κλασική καμπύλη του Monson με την κυρτή επι
φάνεια προς τα κάτω, έχουμε μια ανάστροφη καμπύ
λη (antiMonson), στην οποία η κυρτή επιφάνεια είναι 
προς τα πάνω. Το πετυχαίνουμε τροχίζοντας τα παρει
ακά κάτω και τα υπερώια άνω φύματα (σχήμα 2).

To πλεονέκτημα αυτού του συγκλεισιακού σχή
ματος είναι ότι, στις αρχικές φάσεις της μάσησης, που 
έχουμε παρεμβολή του βλωμού μεταξύ των φραγμών, 

Σχήμα 2. Σύγκλειση με αντίστροφη καμπύλη Μonson (από 
Boswell Journal of Prosthetic Dentistry 1951;1(3):307-321.

Σχήμα 3. (Α) Ισόρροπη σύγκλειση με ανατομικά δόντια.
(Β) Επίπεδη σύγκλειση. (C) Σύγκλειση με αντίστροφη καμπύ-
λη Μonson. H κατακόρυφη στικτή γραμμή δείχνει την κα-
τεύθυνση των δυνάμεων που δέχονται οι οδοντοστοιχίες.
(D) Σύγκλειση με καμπύλη Pleasure (από Ortman Dental 

Clinics of North America 1977;21(2)299-320).
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οι δυνάμεις που θα ασκούνται στις οδοντοστοιχίες, 
λόγω της κλίσης των μασητικών επιφανειών των δο
ντιών, θα έχουν γλωσσική και κάτω κατεύθυνση για 
την κάτω οδοντοστοιχία και παρειακή άνω κατεύθυν
ση για την άνω οδοντοστοιχία. Επομένως, είναι ευ
νοϊκές για τη συγκράτηση της κάτω οδοντοστοιχίας, 
στην οποία έχουμε και τα μεγαλύτερα προβλήματα 
συγκράτησης, λόγω μικρής επιφάνειας έδρασης, και 
μη ευνοϊκές για τη συγκράτηση της άνω οδοντοστοι
χία (σχήμα 3C).

Το συγκλεισιακό σχήμα reverse pitch occlusion, 
παρόλο που θα έπρεπε να ταξινομείται στα μη ισόρ
ροπα συγκλεισιακά σχήματα, λόγω της έλλειψης οδο
ντικών επαφών στις έκκεντρες θέσεις, θεωρείται ένα 
μονόπλευρα ισόρροπο συγκλεισιακό σχήμα, διότι πα
ρέχει ισορροπία στην οδοντοστοιχία, κατά τα αρχικά 
στάδια της μασητικής λειτουργίας, πριν ακόμη φθά
σουμε να έχουμε οδοντικές επαφές. Τα υπόλοιπα πλε
ονεκτήματά του είναι αντίστοιχα με τα πλεονεκτήμα
τα τών μη ανατομικών δοντιών.

Στα μειονεκτήματα, συγκαταλέγονται τα μειονε
κτήματα τών μη ανατομικών δοντιών και επιπλέον:

1) Το γεγονός ότι δύσκολα εφαρμόζεται σε περι
πτώσεις που απαιτείται σταυροειδής σύνταξη των δο
ντιών.

2) Δεν είναι σχήμα ισόρροπης σύγκλεισης, διότι 
δεν παρέχει αμφοτερόπλευρες οδοντικές επαφές σε 
έκκεντρες θέσεις της κάτω γνάθου. Συνεπώς, μπορεί 
να έχουμε μειωμένη ευστάθεια των οδοντοστοιχιών 
στις παραλειτουργικές κινήσεις, καθώς και στην τελευ
ταία φάση της μάσησης, αν, τελικά, υπάρχουν οδοντι
κές επαφές, διότι, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, για 
το συγκεκριμένο θέμα υπάρχει διχογνωμία (Boswell 
1951, Sauser 1957).

1.5. Συγκλεισιακό σχήμα με καμπύλη pleasure 
(pleasure curve occlusal scheme).

To συγκεκριμένο συγκλεισιακό σχήμα πρωτοπερι
γράφηκε από τον Pleasure (1937) και είναι παρόμοιο 
με το reverse pitch, με μόνη διαφορά ότι ανάστροφη 
καμπύλη αντιστάθμισης παρατηρείται μόνο στην πε
ριοχή των προγομφίων. Οι πρώτοι γομφίοι συντάσσο
νται με την μασητική τους επιφάνεια παράλληλη με 
το οριζόντιο επίπεδο. Οι άνω και κάτω δεύτεροι γομ
φίοι συντάσσονται έτσι, ώστε οι μασητικές τους επι
φάνειες να έχουν κλίσεις που να μας δίνουν, σε με
τωπιαίο επίπεδο, την κλασική καμπύλη τού Monson 
(σχήμα 3D). Με αυτό τον τρόπο, από ανάστροφη κα
μπύλη αντιστάθμισης στους προγομφίους, σταδιακά 
μεταβαίνουμε σε καμπύλη Monson στους δεύτερους 
γομφίους, που μας δίνει ισόρροπες επαφές στις πλα
γιολισθήσεις.

Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτού 
του συγκλεισιακού σχήματος είναι αντίστοιχα με αυ
τά τού προηγούμενου. Η διαφορά είναι ότι αυτό είναι 
ένα ισόρροπο συγκλεισιακό σχήμα. Επομένως, το επι
πλέον πλεονέκτημά του, σε σχέση με το reverse pitch, 
είναι ότι, εκτός από την ισορροπία κατά τις αρχικές 
φάσεις της λειτουργίας της μάσησης, έχουμε και ισορ
ροπία κατά τις παραλειτουργικές κινήσεις, καθώς και 
κατά την τελική φάση της μάσησης (Pleasure 1937).

1.6. Lingualized occlusion.
H lingualized occlusion είναι ένα συγκλεισιακό 

σχήμα, στο οποίο τα υπερώια φύματα των άνω δοντιών 
αρθρώνουν με τις μασητικές επιφάνειες των κάτω δο
ντιών, τόσο σε κεντρική σχέση όσο και σε πλάγιες κι

Σχήμα 4. Συγκλεισιακό 
σχήμα lingualized oc-
clusion στην περιοχή 
των γομφίων σε θέση 
κεντρικής σχέσης. Το 
υπερώιο άνω φύμα 
συγκλείνει με την κάτω 
οβελιαία μασητική αύ-
λακα (από Parr. Dental 
Clinics of North America 
1996; 40(1):103-112). Σχήμα 5. Συγκλεισιακό σχήμα lingualized occlusion στην 

περιοχή των γομφίων, σε θέση πλαγιολίσθησης: α) Μη 
εργαζόμενη πλευρά, β) Εργαζόμενη πλευρά (από Parr. 

Dental Clinics of North America 1996;40(1):103-112).
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νήσεις (The Glossary of Prosthodontic Terms, 8th ed., 
Mosby 2005). Ο Payne, το 1941, το περιέγραψε για 
πρώτη φορά (σχήμα 4 και 5).

Χρησιμοποιούνται ανατομικά δόντια για την άνω 
γνάθο και την κάτω γνάθο, είτε επίπεδα δόντια, είτε 
δόντια με αβαθή επικλινή επίπεδα. Οι περισσότερες 
εταιρείες έχουν κατασκευάσει και ειδικούς τύπους δο
ντιών για lingualized occlusion. Τα υπερώια φύματα 
των άνω προγομφίων ακουμπούν στο μασητικό επίπε
δο και τα παρειακά τους είναι μισό χιλιοστό άνω τού 
μασητικού επιπέδου. Στους γομφίους, δίνουμε αντί
στοιχη παρειογλωσσική κλίση και εγγύς άπω κλίσεις 
(σχήμα 6) έτσι, ώστε να αποδώσουμε προσθιοπίσθια 
καμπύλη αντιστάθμισης (Morrow et all 1986, Zarb 
and Bolender 2004).

Από τον ορισμό, που αναγράφεται στο Glossary of 
Prosthodontic Terms (2005), φαίνεται ότι η lingual
ized occlusion είναι ένα σχήμα ισόρροπης σύγκλει
σης σε κεντρική και έκκεντρες θέσεις της κάτω γνά
θου. Αυτό δεν είναι πάντα απαραίτητο. Μπορούμε να 
έχουμε lingualized occlusion με διάταξη των δοντιών 
αντίστοιχη με αυτή της επίπεδης σύγκλεισης, χωρίς 
δηλαδή να αποδώσουμε καμπύλες αντιστάθμισης, και 
έτσι να έχουμε ισόρροπες επαφές δοντιών μόνο σε κε
ντρική σχέση (Parr and Ivanhoe 1996). Αυτή η ευελι
ξία που μας παρέχει η lingualized occlusion, σε συν
δυασμό με την απλότητά της και τα αρκετά της πλε
ονεκτήματα, κάνουν το συγκεκριμένο συγκλεισιακό 
σχήμα ιδιαίτερα δημοφιλές.

H lingualized occlusion έχει τα παρακάτω πλεο-
νεκτήματα (Ortman 1977, Payne 1941, Parr and Ivan
hoe 1996, Lang and Razzoog 1983, Becker et al 1977, 
Clough et al 1983):

1) Καλή αισθητική απόδοση λόγω της χρήσης ανα
τομικών δοντιών για την άνω γνάθο, και επειδή επι
τρέπει την κατακόρυφη πρόταξη των προσθίων δοντι
ών. Το τελευταίο, βέβαια, ισχύει μόνο αν κατασκευά
σουμε ισόρροπη lingualized occlusion. Σε επίπεδη 
lingualized occlusion, η κατακόρυφη πρόταξη των δο
ντιών πρέπει να είναι μηδενική.

2) Αποδίδει καλή μασητική ικανότητα.
3) Είναι σχετικά απλό συγκλεισιακό σχήμα και 

απαιτούνται λιγότερο ακριβείς καταγραφές σε σχέ
ση με την ισόρροπη σύγκλειση με χρήση ανατομι
κών δοντιών.

4) Εφόσον αποδώσουμε σχήμα ισόρροπης lingual
ized occlusion, εξασφαλίζουμε αυξημένη σταθερότητα 
στις οδοντοστοιχίες κατά τις παραλειτουργικές κινήσεις.

5) Μειώνονται, ακόμη περισσότερο, οι πλάγιες δυ
νάμεις που ασκούνται στις ακρολοφίες, σε σχέση με 
τα άλλα συγκλεισιακά σχήματα. Αυτό συμβαίνει διότι 
περιορίζονται τα έντονα επικλινή επίπεδα (χαρακτη
ριστικό ανατομικής ισόρροπης σύγκλεισης), καθώς 
και η επαφή μεταξύ φαρδιών επιφανειών (χαρακτηρι
στικό σύγκλεισης με χρήση επίπεδων δοντιών). Επι
πλέον, η εύκολη λειοτρίβηση της τροφής οδηγεί σε μεί
ωση της πλάγιας κίνησης κατά τον μασητικό κύκλο, 
γεγονός που επίσης περιορίζει τις πλάγιες δυνάμεις 
στην ακρολοφία.

Σχήμα 6. Προσθιοπίσθια καμπύλη αντιστάθμισης σε συ-
γκλεισιακό σχήμα ισόρροπης lingualized occlusion. Τα υπε-
ρώια φύματα των προγομφίων και το εγγύς υπερώιο του 
πρώτου γομφίου ακουμπούν στο μασητικό επίπεδο, με τα 
αντίστοιχα παρειακά φύματα να είναι μισό χιλιοστό πιο ψη-
λά (από Morrow Dental Laboratory Procedures. Complete 

Dentures. 2nd ed., Mosby 1986:266).
Σχήμα 7. Με τα βέλη παρουσιάζεται η κατεύθυνση των δυ-
νάμεων που εφαρμόζονται σε οδοντοστοιχίες κατά τη μά-
σηση. Αριστερά: Συγκλεισιακό σχήμα ανατομικής ισόρρο-
πης σύγκλεισης. Οι δυνάμεις έχουν λοξή φορά και τείνουν 
να εκτοπίσουν την κάτω οδοντοστοιχία. Δεξιά: Συγκλεισι-
ακό σχήμα lingualized occlusion. Οι δυνάμεις έχουν κατα-
κόρυφη κατεύθυνση (από Ortman Dental Clinics of North 

America 1977;21(2)299-320).
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νήσεις (The Glossary of Prosthodontic Terms, 8th ed., 
Mosby 2005). Ο Payne, το 1941, το περιέγραψε για 
πρώτη φορά (σχήμα 4 και 5).

Χρησιμοποιούνται ανατομικά δόντια για την άνω 
γνάθο και την κάτω γνάθο, είτε επίπεδα δόντια, είτε 
δόντια με αβαθή επικλινή επίπεδα. Οι περισσότερες 
εταιρείες έχουν κατασκευάσει και ειδικούς τύπους δο
ντιών για lingualized occlusion. Τα υπερώια φύματα 
των άνω προγομφίων ακουμπούν στο μασητικό επίπε
δο και τα παρειακά τους είναι μισό χιλιοστό άνω τού 
μασητικού επιπέδου. Στους γομφίους, δίνουμε αντί
στοιχη παρειογλωσσική κλίση και εγγύς άπω κλίσεις 
(σχήμα 6) έτσι, ώστε να αποδώσουμε προσθιοπίσθια 
καμπύλη αντιστάθμισης (Morrow et all 1986, Zarb 
and Bolender 2004).

Από τον ορισμό, που αναγράφεται στο Glossary of 
Prosthodontic Terms (2005), φαίνεται ότι η lingual
ized occlusion είναι ένα σχήμα ισόρροπης σύγκλει
σης σε κεντρική και έκκεντρες θέσεις της κάτω γνά
θου. Αυτό δεν είναι πάντα απαραίτητο. Μπορούμε να 
έχουμε lingualized occlusion με διάταξη των δοντιών 
αντίστοιχη με αυτή της επίπεδης σύγκλεισης, χωρίς 
δηλαδή να αποδώσουμε καμπύλες αντιστάθμισης, και 
έτσι να έχουμε ισόρροπες επαφές δοντιών μόνο σε κε
ντρική σχέση (Parr and Ivanhoe 1996). Αυτή η ευελι
ξία που μας παρέχει η lingualized occlusion, σε συν
δυασμό με την απλότητά της και τα αρκετά της πλε
ονεκτήματα, κάνουν το συγκεκριμένο συγκλεισιακό 
σχήμα ιδιαίτερα δημοφιλές.

H lingualized occlusion έχει τα παρακάτω πλεο-
νεκτήματα (Ortman 1977, Payne 1941, Parr and Ivan
hoe 1996, Lang and Razzoog 1983, Becker et al 1977, 
Clough et al 1983):

1) Καλή αισθητική απόδοση λόγω της χρήσης ανα
τομικών δοντιών για την άνω γνάθο, και επειδή επι
τρέπει την κατακόρυφη πρόταξη των προσθίων δοντι
ών. Το τελευταίο, βέβαια, ισχύει μόνο αν κατασκευά
σουμε ισόρροπη lingualized occlusion. Σε επίπεδη 
lingualized occlusion, η κατακόρυφη πρόταξη των δο
ντιών πρέπει να είναι μηδενική.

2) Αποδίδει καλή μασητική ικανότητα.
3) Είναι σχετικά απλό συγκλεισιακό σχήμα και 

απαιτούνται λιγότερο ακριβείς καταγραφές σε σχέ
ση με την ισόρροπη σύγκλειση με χρήση ανατομι
κών δοντιών.

4) Εφόσον αποδώσουμε σχήμα ισόρροπης lingual
ized occlusion, εξασφαλίζουμε αυξημένη σταθερότητα 
στις οδοντοστοιχίες κατά τις παραλειτουργικές κινήσεις.

5) Μειώνονται, ακόμη περισσότερο, οι πλάγιες δυ
νάμεις που ασκούνται στις ακρολοφίες, σε σχέση με 
τα άλλα συγκλεισιακά σχήματα. Αυτό συμβαίνει διότι 
περιορίζονται τα έντονα επικλινή επίπεδα (χαρακτη
ριστικό ανατομικής ισόρροπης σύγκλεισης), καθώς 
και η επαφή μεταξύ φαρδιών επιφανειών (χαρακτηρι
στικό σύγκλεισης με χρήση επίπεδων δοντιών). Επι
πλέον, η εύκολη λειοτρίβηση της τροφής οδηγεί σε μεί
ωση της πλάγιας κίνησης κατά τον μασητικό κύκλο, 
γεγονός που επίσης περιορίζει τις πλάγιες δυνάμεις 
στην ακρολοφία.

Σχήμα 6. Προσθιοπίσθια καμπύλη αντιστάθμισης σε συ-
γκλεισιακό σχήμα ισόρροπης lingualized occlusion. Τα υπε-
ρώια φύματα των προγομφίων και το εγγύς υπερώιο του 
πρώτου γομφίου ακουμπούν στο μασητικό επίπεδο, με τα 
αντίστοιχα παρειακά φύματα να είναι μισό χιλιοστό πιο ψη-
λά (από Morrow Dental Laboratory Procedures. Complete 

Dentures. 2nd ed., Mosby 1986:266).
Σχήμα 7. Με τα βέλη παρουσιάζεται η κατεύθυνση των δυ-
νάμεων που εφαρμόζονται σε οδοντοστοιχίες κατά τη μά-
σηση. Αριστερά: Συγκλεισιακό σχήμα ανατομικής ισόρρο-
πης σύγκλεισης. Οι δυνάμεις έχουν λοξή φορά και τείνουν 
να εκτοπίσουν την κάτω οδοντοστοιχία. Δεξιά: Συγκλεισι-
ακό σχήμα lingualized occlusion. Οι δυνάμεις έχουν κατα-
κόρυφη κατεύθυνση (από Ortman Dental Clinics of North 

America 1977;21(2)299-320).
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6) Δεν υπάρχει έντονη συναρμογή φυμάτων σε μια 
θέση ακριβώς, αλλά με αυτό το συγκλεισιακό σχή
μα έχουμε μια περιοχή γύρω από την κεντρική σχέση 
στην οποία μπορεί να κλείσει η κάτω γνάθος. Έτσι, 
είναι ευκολότερη η προσαρμογή σε απορρόφηση των 
φατνιακών ακρολοφιών.

7) Είναι εύκολα προσαρμόσιμο συγκλεισιακό σχή
μα σε περιπτώσεις σκελετικών ανωμαλιών τάξης ΙΙ 
και ΙΙΙ.

8) Με την lingualized occlusion, οι κάθετες δυνά
μεις ασκούνται περισσότερο κεντρικά, στα κάτω δό
ντια, περιορίζοντας, μ’ αυτό τον τρόπο, τις δυνάμεις 
με παρειακή κατεύθυνση, που τείνουν να εκτοπίσουν 
την κάτω οδοντοστοιχία (σχήμα 7).

Από τα παραπάνω, φαίνεται ότι η lingualized oc
clusion συγκεντρώνει πολλά από τα πλεονεκτήματα 
όλων των προηγούμενων συγκλεισιακών σχημάτων. 
Το μειονέκτημά της είναι η μειωμένη αισθητική από
δοση των κάτω δοντιών.

2. ΣΥΓΚΛΕΙΣΙΑΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΜΗ ΙΣΟΡΡΟΠΗΣ 
ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ

2.1. Επίπεδη σύγκλειση.
Για την κατασκευή οδοντοστοιχιών με επίπεδη 

σύγκλειση, είναι αρκετός και ένας απλός αρθρωτή
ρας, αρκεί να έχει τομική βελόνη. Δεν χρειάζονται 
καταγραφές έκκεντρων θέσεων αλλά μόνο καταγρα
φή κεντρικής σχέσης. Τα πρόσθια δόντια συντάσσο
νται χωρίς καμία κατακόρυφη πρόταξη και οριζόντια 
πρόταξη ανάλογη των διαγναθικών σχέσεων. Τα οπί
σθια δόντια είναι μη ανατομικά και τοποθετούνται 
σ’ ένα επίπεδο χωρίς καμπύλες αντιστάθμισης. Επο
μένως, ισόρροπες επαφές δοντιών έχουμε μόνο στην 
κεντρική σχέση. Ο κάτω δεύτερος γομφίος συνήθως 
δεν χρησιμοποιείται. Αν όμως υπάρχει χώρος και τον 
τοποθετήσουμε, θα βρίσκεται πάνω από το επικλινές 
οστικό υπόβαθρο, που ανέρχεται κατά μήκος του κλά
δου της κάτω γνάθου. Σ’ αυτή την περίπτωση, ο άνω 
δεύτερος γομφίος τοποθετείται δύο χιλιοστά πάνω 
από το μασητικό επίπεδο και δεν έρχεται σε επαφή 
με τον κάτω. Με αυτό τον τρόπο, αποφεύγουμε την 
ανάπτυξη εκτοπιστικών δυνάμεων στην κάτω οδοντο
στοιχία (Jones 1972, Ανδριτσάκης 1984, Morrow et al 
1986, Zarb and Bolender 2004, DeVan 1954, Brudrick 
and Wormley 1969, Villa 1962, σχήμα 8).

Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της επί
πεδης σύγκλεισης είναι ανάλογα με εκείνα των μη ανα
τομικών δοντιών (Κapur 1972, Jones 1972, Parr and 
Loft 1982, Morrow et al 1986, Brudrick and Worm
ley 1969).

Στα πλεονεκτήματα, συγκαταλέγονται τα εξής:
1) Είναι ευκολότερα εφαρμόσιμα σε ασθενείς με 

γναθικές σχέσεις τάξης ΙΙ και ΙΙΙ.
2) Είναι ευκολότερη η χρήση τους σε περιπτώσεις 

που απαιτείται σύνταξη δοντιών σε σταυροειδή σύγ
κλειση.

3) Δίνουν στον ασθενή μια αίσθηση ελευθερίας 
στις κινήσεις και δεν κλειδώνουν την κάτω γνάθο σε 
μια θέση.

4) Δημιουργούν λιγότερες οριζόντιες δυνάμεις στις 
φατνιακές ακρολοφίες, λόγω της έλλειψης των φυμά
των.

5) Επιτρέπουν τη χρήση απλοποιημένης τεχνικής, 
που καταναλώνει πιο λίγο χρόνο. Απαιτούνται λιγό
τερο ακριβείς καταγραφές. Έχουν ένδειξη σε ασθε
νείς όποου η λήψη καταγραφών με ακρίβεια είναι δύ
σκολη.

6) Η επίπεδη σύγκλειση συμβιβάζεται καλύτερα 
στην απορρόφηση των φατνιακών ακρολοφιών που 
επέρχεται με την ηλικία. Επομένως, παρέχουν άνε
ση και αποτελεσματικότητα για μεγαλύτερο χρονι
κό διάστημα.

7) Είναι εύκολη η εφαρμογή της επίπεδης σύγκλει
σης και δημιουργεί λιγότερα προβλήματα σε ασθενείς 
με μεγάλη απορρόφηση των φατνιακών ακρολοφιών 
(Ortman 1977, σχήμα 9).

Τα μειονεκτήματα της επίπεδης σύγκλεισης εί
ναι τα εξής:

1) Η αισθητική των οδοντοστοιχιών μειονεκτεί σε 
σχέση με την αισθητική απόδοση των αποκαταστά
σεων με ανατομική ισόρροπη σύγκλειση. Αυτό οφεί
λεται κυρίως στην έλλειψη κατακόρυφης πρόταξης 
των προσθίων, καθώς και στη μη φυσική εμφάνιση 
των δοντιών χωρίς φύματα.

Σχήμα 8. Το συγκλεισιακό σχήμα της επίπεδης σύγκλεισης. 
Ο δεύτερος άνω γομφίος συντάσσεται 2 χιλ. πάνω από 

το μασητικό επίπεδο. (από Jones JADA 1972; 85:94-100).
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2) Μειωμένη ικανότητα κατάτμησης της τροφής 
λόγω έλλειψης φυμάτων, με αποτέλεσμα την άσκηση 
μεγαλύτερων δυνάμεων κατά τη μάσηση.

3) Οι ασθενείς με σκελετική τάξη ΙΙ έχουν την τάση 
να φέρουν την κάτω γνάθο προς τα εμπρός και να λει
τουργούν σε πιο πρόσθια θέση από αυτήν της κεντρι
κής σχέσης. Αν έχουμε συγκλεισιακό σχήμα επίπεδης 
σύγκλεισης, θα αποσυναρμόζουν τα οπίσθια δόντια 
λόγω τού φαινομένου Christensen (1958, σχήμα 10) 
και θα προκαλείται αυξημένη φόρτιση στην πρόσθια 
περιοχή των ακρολοφιών.

4) Η απουσία φυμάτων οδηγεί σε αύξηση των πλα
γίων κινήσεων κατά τη μάσηση, με πιθανό επακόλου
θο την πρόκληση βρυγμού, τραυματισμών σε βλεννο
γόνο και προβλημάτων στην κροταφογναθική διάρ
θρωση (Boucher 1953).

2.2. Lingualized occlusion χωρίς καμπύλες 
αντιστάθμισης.

Το συγκλεισιακό σχήμα τής lingualized occlusion, 
εκτός από σχήμα ισόρροπης σύγκλεισης, μπορεί να εί
ναι και σχήμα μη ισόρροπης σύγκλεισης, με την προϋ
πόθεση ότι τα τεχνητά δόντια συντάσσονται χωρίς κα
μπύλες αντιστάθμισης (Parr and Ivanhoe 1996). Χρη
σιμοποιούνται ανατομικά ή ημιανατομικά δόντια στην 
άνω γνάθο, σε συνδυασμό με επίπεδα δόντια στην 
κάτω γνάθο. Η σύνταξη των δοντιών είναι αντίστοιχη 
με αυτήν του συγκλεισιακού σχήματος της επίπεδης 
σύγκλεισης. Όλα τα οπίσθια δόντια τοποθετούνται σ’ 
ένα επίπεδο και τα πρόσθια δόντια συντάσσονται με 
μηδενική κατακόρυφη πρόταξη.

Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του συγκε
κριμένού συγκλεισιακού σχήματος είναι παρόμοια με 
αυτά της επίπεδης σύγκλεισης, με τη διαφορά ότι η 
χρήση δοντιών με φύματα στην άνω γνάθο, βελτιώ
νει την αισθητική της προσθετικής εργασίας και την 

μασητική απόδοση του ασθενούς (Parr and Ivanhoe 
1996).

2.3. Κυνοδοντική προστασία.
Ως κυνοδοντική προστασία, ορίζεται το συγκλει

σιακό σχήμα στο οποίο η επαφή κυνοδόντων αποσυ
ναρμόζει όλα τα οπίσθια δόντια κατά τις πλάγιες κινή
σεις της κάτω γνάθου (The Glossary of Prosthodontic 
Terms, 8th ed.,Mosby 2005). Είναι το συγκλεισιακό 
σχήμα που εφαρμόζεται στην ακίνητη προσθετική. 
Στις μέρες μας, μπορεί να εφαρμοστεί, υπό προϋπο
θέσεις, και στις ολικές οδοντοστοιχίες.

Ηλεκτρομυογραφικές μελέτες (Grubwieser et al 
1999, Mirrales Ret al 1989) έδειξαν ότι ολικές οδοντο
στοιχίες με κυνοδοντική προστασία μειώνουν τη μυϊ
κή δραστηριότητα των ανασπώντων την κάτω γνάθο 
μυών. Αυτά τα αποτελέσματα οδήγησαν τους ερευ
νητές στο συμπέρασμα ότι η κυνοδοντική προστα
σία μπορεί να είναι ένας σημαντικός παράγοντας για 
την πρόληψη των παραλειτουργικών κινήσεων στους 
νωδούς ασθενείς.

Σε μελέτη τού Peroz (Peroz et al 2003), έγινε σύ
γκριση μεταξύ κυνοδοντικής προστασίας και ισόρ
ροπης σύγκλεισης σε 22 νωδούς ασθενείς. Οι ασθε
νείς δήλωσαν ότι ήταν περισσότερο ικανοποιημένοι 
με την αισθητική εμφάνιση, την μασητική ικανότητα 
και την συγκράτηση της κάτω οδοντοστοιχίας, όταν 
είχε χρησιμοποιηθεί συγκλεισιακό σχήμα κυνοδοντι
κής προστασίας, με στατιστικώς σημαντική διαφορά. 
Τα αντικειμενικά ευρήματα των ερευνητών ήταν ότι οι 
άνω οδοντοστοιχίες με κυνοδοντική προστασία πα

Σχήμα 10. Το φαινόμενο Christensen. Kατά την προολίσθη-
ση, λόγω της κλίσης της κονδυλικής τροχιάς, έχουμε επαφές 
στην πρόσθια περιοχή και αποσυναρμογή στην οπίσθια 
(από Christensen Journal of Prosthetic Dentistry 1958; 8(6): 

910-923).

Σχήμα 9. Συσχέτιση μεταξύ μορφολογίας μασητικής 
επιφάνειας δοντιών και απορρόφησης φατνιακής ακρο-

λοφίας (από Ortman Dental Clinics of North America 1977; 
21(2):299-320).

Οδοντοστοματολογικά Νέα, Τόμος 9, Νο 1 Τσούτης και συν.
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ρεκτοπίζονταν πιο συχνά κατά τις έκκεντρες κινήσεις, 
σε σχέση με αυτές που είχαν ισόρροπη σύγκλειση. 
Αντίθετα, οι κάτω οδοντοστοιχίες βρέθηκε ότι είχαν 
μεγαλύτερη ευστάθεια κατά τις έκκεντρες κινήσεις, 
σε συγκλεισιακό σχήμα κυνοδοντικής προστασίας. 
Αυτή η διαφορά αποδόθηκε στο γεγονός ότι, κατά 
την πλαγιολίσθηση, η επαφή μεταξύ των κυνοδόντων 
οδηγεί σε άσκηση δυνάμεων προς τα κάτω και έσω, 
για την κάτω οδοντοστοιχία, που είναι ευνοϊκές για 
την συγκράτησή της, ενώ στην άνω οδοντοστοιχία, η 
δύναμη έχει φορά προς τα άνω και έξω, που δεν είναι 
ευνοϊκή και τείνει να την παρεκτοπίσει.

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι το συγκλεισιακό σχή
μα της κυνοδοντικής προστασίας έχει πολύ καλή αι
σθητική απόδοση, είναι απλό, μη χρονοβόρο και, το 
σημαντικότερο όλων, φαίνεται πως λειτουργεί και στις 
ολικές οδοντοστοιχίες. Οι εκτοπιστικές δυνάμεις, που 
ασκούνται στην άνω οδοντοστοιχία κατά τις πλαγιο
λισθήσεις, περιορίζουν τη χρήση του σε περιπτώσεις 
που έχουμε μεγάλη σε όγκο άνω φατνιακή ακρολοφία. 
Περισσότερη έρευνα πρέπει να γίνει για να τεκμηριώ
σει την υπεροχή του ή όχι, σε ότι αφορά τη μασητική 
απόδοση, καθώς και την άνεση των ασθενών.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Μετά από πολλά χρόνια μελετών και αντικρουό

μενων απόψεων μεταξύ των ερευνητών, δεν υπάρχει 
ακόμη ξεκάθαρη τεκμηρίωση για την υπεροχή κάποι
ου τύπου τεχνητών δοντιών ή κάποιου συγκλεισιακού 
σχήματος έναντι των άλλων. Επιπλέον, και οι έρευ
νες, που έχουν γίνει με σκοπό να μελετηθούν οι προ
τιμήσεις των ίδιων των ασθενών για τους διαφόρους 
τύπους δοντιών και συγκλεισιακών σχημάτων, έχουν 
δώσει παρόμοια αποτελέσματα (Brewer 1967, Fred
rickson 1976). Επομένως, προκύπτει το συμπέρασμα 
ότι τα συγκλεισιακά σχήματα, που εφαρμόζονται στις 
ολικές οδοντοστοιχίες, είναι ατελή, όμως καλά αποτε
λέσματα μπορούν να δώσουν όλα, αν ο κλινικός γνω
ρίζει πώς να τα χρησιμοποιήσει.

Σε ασθενείς νέους κατά την ηλικία, με σκελετική 
τάξη Ι, καλές φατνιακές ακρολοφίες, μικρό εύρος γνα
θικών κινήσεων και με απαιτήσεις για καλή αισθητική 
απόδοση της οδοντοστοιχίας, ενδείκνυται η χρήση 
ανατομικών δοντιών. Σε ασθενείς μεγάλους κατά την 
ηλικία, με απορροφημένες ακρολοφίες, μεγάλο εύρος 
γναθικών κινήσεων, νευρομυϊκές διαταραχές (π.χ., νό
σος Parkinson), σε κατασκευή άμεσων οδοντοστοιχι
ών και σε ασθενείς στους οποίους χρειάζεται να γίνει 
σύνταξη των οπισθίων δοντιών σε σταυροειδή σύγ
κλειση, ενδείκνυται η χρήση μη ανατομικών δοντιών 
(Ανδριτσάκης 1984, Payne 1955, Kelly 1977).

Ως προς τα συγκλεισιακά σχήματα, η επιλογή 
ισόρροπης σύγκλεισης ενδείκνυται κυρίως σε περι
πτώσεις ασθενών που λειτουργούν με μεγάλο εύρος 
γναθικών κινήσεων (τάξη ΙΙ, υποδιαίρεση Ι), ενώ σε 
ασθενείς που λειτουργούν κυρίως με κινήσεις ανάσπα
σης–κατάσπασης (τάξη ΙΙΙ και τάξη ΙΙ, υποδιαίρεση 
ΙΙ) και σε ασθενείς στους οποίους είναι δύσκολη η λή
ψη καταγραφών με ακρίβεια (ασθενείς με απορροφη
μένες ακρολοφίες και ευκίνητους μαλθακούς ιστούς, 
ασθενείς με νευρομυϊκές διαταραχές), ενδείκνυται η 
χρήση επίπεδης σύγκλεισης.

Τα παραπάνω δεν αποτελούν απαράβατους κανό
νες. Σε μεγάλο ποσοστό περιπτώσεων, μπορεί να χρη
σιμοποιηθεί και συνδυασμός ανατομικών και μη ανα
τομικών δοντιών, σε σχήμα lingualized occlusion, ένα 
σχήμα στο οποίο μπορεί να δοθεί και ισόρροπη και 
επίπεδη σύγκλειση, ανάλογα με το κάθε περιστατικό, 
που παρουσιάζει και τα περισσότερα πλεονεκτήματα 
σε σχέση με τα υπόλοιπα. Άλλοτε, μπορούν να χρη
σιμοποιηθούν ημιανατομικά δόντια, που συνδυάζουν, 
σε κάποιο βαθμό, τα πλεονεκτήματα και τις ενδείξεις 
των ανατομικών και μη ανατομικών δοντιών. Τέλος, 
στις μέρες μας, φαίνεται ότι έχει θέση και το συγκλει
σιακό σχήμα της κυνοδοντικής προστασίας σε ολικές 
οδοντοστοιχίες. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε 
σε περιπτώσεις που έχουμε καλό μέγεθος φατνιακών 
ακρολοφιών, ιδίως στην άνω γνάθο, επειδή, όπως ανα
φέρθηκε παραπάνω, η άνω οδοντοστοιχία είναι αυτή 
που δέχεται δυνάμεις που τείνουν να την παρεκτοπί
σουν κατά την επαφή των κυνοδόντων.

Φαίνεται, λοιπόν, ότι μπορούμε να πετύχουμε κα
λά αποτελέσματα με όλα τα συγκλεισιακά σχήματα. 
Η τελική επιλογή επηρεάζεται, σε σημαντικό βαθ
μό, από την ικανότητα, την εμπειρία και την κρίση 
του κάθε οδοντιάτρου, καθώς και από τις προσδοκί
ες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ασθε
νή. Δεν πρέπει, λοιπόν, να είμαστε δογματικοί, κι ας 
μην ξεχνάμε την άποψη του Brewer (1970), που έλε
γε: «Αυτός, που πραγματικά κάνει λάθος, είναι αυτός 
που λέει ότι υπάρχει ένας και μοναδικός τρόπος για 
να γίνει κάτι.».

SUMMARY
Occlusal Schemes in Complete Dentures. 
Literature Review.
K. Tsoutis, S. Kypreou, V. Chronopoulos, 
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Occlusion of complete dentures has been a con
cern since many years. From the beginning of the 
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20th century, several dental pioneers were the de
velopers of numerous posterior tooth forms and ar
rangements. Some of them are used until nowadays 
and in many of them a lot of changes have been made. 
It is interesting, however, that none of these occlusal 
schemes is accepted universally. All of them have ad
vantages and disadvantages and there is very little 
longterm scientific research to demonstrate the ad
vantages of one over another. 

In this review, the occlusal schemes for complete 
dentures that are used today are described. 
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20th century, several dental pioneers were the de
velopers of numerous posterior tooth forms and ar
rangements. Some of them are used until nowadays 
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It is interesting, however, that none of these occlusal 
schemes is accepted universally. All of them have ad
vantages and disadvantages and there is very little 
longterm scientific research to demonstrate the ad
vantages of one over another. 

In this review, the occlusal schemes for complete 
dentures that are used today are described. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην εποχή μας, η εμφάνιση της στοματικής περιοχής και, πολύ περισσότερο, το χρώμα των δο

ντιών, αποτελεί πολύ σημαντικό στοιχείο για τη συνολική αισθητική εικόνα κάθε ανθρώπου. Ανάμε
σα στο σύνολο των δυνατοτήτων της σύγχρονης οδοντιατρικής επιστήμης, η λεύκανση κατέχει εξέ
χουσα θέση και αποτελεί ιδιαίτερα δημοφιλή επιθυμία των ασθενών.

Οι τεχνικές, που έχουν προταθεί για τη λεύκανση των δοντιών, είναι αρκετές. Ανάμεσά τους, η κα
τευθυνόμενη από τον οδοντίατρο λεύκανση, στο σπίτι, απαιτεί λιγότερο χρόνο στην οδοντιατρική 
έδρα και αποτελεί σήμερα την πιο αποδεκτή μέθοδο, λόγω της ευκολίας της τεχνικής, του μειωμέ
νου κόστους και της ηπιότητας του χρησιμοποιούμενου λευκαντικού παράγοντα Στην περίπτωση 
που η διαδικασία θα γίνει κατ’ οίκον, είναι απαραίτητη η κατασκευή ναρθήκων λεύκανσης, οι οποίοι 
θα φέρουν το λευκαντικό υλικό και θα το διατηρούν σε επαφή με τις προστομιακές επιφάνειες των 
δοντιών. Η σωστή κατασκευή και εφαρμογή τους, αν και συχνά αμελείται, παίζει καθοριστικό ρόλο 
στην απόδοση του λευκαντικού παράγοντα, άρα και της εφαρμοζόμενης τεχνικής, καθώς και στην 
ελαχιστοποίηση τυχόν ανεπιθυμήτων ενεργειών.

Στη βιβλιογραφία, κατά καιρούς, έχουν αναφερθεί ανεπιθύμητες ενέργειες (ερεθισμοί βλεννογό
νου, έλκη, εγκαύματα των ούλων) από τη διαρροή και κατάποση των λευκαντικών παραγόντων, σε 
ασθενείς των οποίων οι νάρθηκες λεύκανσης ήταν προκατασκευασμένοι ή δεν είχαν την επιθυμητή 
εφαρμογή. 

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να παρουσιάσει τα στάδια κατασκευής των ναρθήκων λεύ
κανσης με διάφορες τεχνικές και χρησιμοποιούμενες συσκευές ή υλικά.

Μιχάλης Κ. Πάτρας1, Λάμπρος Γκαβάνας2, Σπύρος Δουκουδάκης3

–Υποβλήθηκε: 8/1/2008, Αποδεκτό: 22/1/2008.

Νάρθηκες λεύκανσης: τεχνικές, υλικά
και στάδια κατασκευής.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η έννοια της αισθητικής αποτέλεσε, εδώ και αιώνες, αντικεί

μενο ευρείας μελέτης, σε μια προσπάθεια καθορισμού του “ωραί
ου” και εξεύρεσης τρόπων και μέσων βελτίωσης της εξωτερικής 
εμφάνισης. Η αισθητική αντίληψη, αν και αποτελεί υποκειμενικό 
κριτήριο που επηρεάζεται από πολλές παραμέτρους, εμπεριέχει, 
στην εποχή μας, συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία συνιστούν τα 
αισθητικά πρότυπα. Ιδιαίτερα όμως σήμερα, η εμφάνιση της στο
ματικής περιοχής αποτελεί πολύ σημαντικό στοιχείο για τη συ
νολική αισθητική εικόνα κάθε ανθρώπου. Το σχήμα, η διάταξη 
καί, πολύ περισσότερο, το χρώμα των δοντιών, συγκροτούν ένα 
χαμόγελο, το οποίο προσδίδει υψηλό βαθμό αυτοεκτίμησης και 
αυτοπεποίθησης σε κάθε άτομο, και ένα σαφές πλεονέκτημα στις 
κοινωνικές επαφές, τον επαγγελματικό τομέα και τις διαπροσωπι
κές σχέσεις του.

Για τους παραπάνω λόγους, οι ανάγκες και οι αισθητικές απαι
τήσεις της εποχής μας οδηγούν πολλά άτομα, ανεξαρτήτως φύλου 
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και ηλικίας, στο να επιζητούν τη βελτίωση της εικόνας 
τους γενικότερα και της αισθητικής εμφάνισης του χα
μόγελού τους ειδικότερα. Παρατηρείται, λοιπόν, τα τε
λευταία χρόνια, μια έξαρση των οδοντιατρικών παρεμ
βάσεων για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών, γε
γονός που έχει οδηγήσει στη ραγδαία ανάπτυξη του 
τομέα της αισθητικής οδοντιατρικής. Ανάμεσα στο 
σύνολο των δυνατοτήτων της σύγχρονης οδοντιατρι
κής επιστήμης, η λεύκανση κατέχει εξέχουσα θέση και 
αποτελεί, στις μέρες μας, ιδιαίτερα δημοφιλή επιθυμία 
των ασθενών. Η λεύκανση αφορά ένα σύνολο κλινι
κών διαδικασιών, με σκοπό την απαλοιφή των εξωγε
νών (κάπνισμα, κατανάλωση τσαγιού, καφέ ή τροφών 
με διάφορες χρωστικές ουσίες) και ενδογενών χρωστι
κών (τετρακυκλίνες, φθόριο, προϊόντα αποδόμησης
αίματος, οδοντιατρικά υλικά) ή ακόμη και της φυσιολο
γικής δυσχρωμίας λόγω ηλικίας, οι οποίες προσδίδουν 
στα δόντια μια όχι και τόσο κολακευτική απόχρωση. 

Οι τεχνικές, που έχουν προταθεί για τη λεύκανση 
των δοντιών, είναι αρκετές. Ανάμεσά τους, η κατευθυ
νόμενη από τον οδοντίατρο λεύκανση στο σπίτι (ho
mebleaching, nightguard vital bleaching), απαιτεί λι
γότερο χρόνο στην οδοντιατρική έδρα, έχει μειωμένο 
κόστος και αποτελεί την πιο αποδεκτή μέθοδο σήμε
ρα, λόγω της ευκολίας εφαρμογής της και της ηπιό
τητας του χρησιμοποιούμενου λευκαντικού παράγο
ντα, που είναι το υπεροξείδιο του καρβαμιδίου 10–16%
(Δουβίτσας 2000, Pretty et al 2006). Πάντως, αν και θε
ωρείται ότι η μέθοδος αυτή αποτελεί θεραπεία μεγα
λύτερης χρονικής διάρκειας, φαίνεται πως επιτυγχάνει 
αποτέλεσμα που διατηρείται για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα, σε σχέση με τις άλλες μεθόδους. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί είτε από μόνη της, είτε σε συνδυ
ασμό με λεύκανση στο χώρο του οδοντιατρείου, για
να διατηρήσει ή να ενισχύσει το αποτέλεσμα της τελευ
ταίας (Δουβίτσας 2000, Pretty et al 2006, Haywood 
1992, Caughman 1999, Crispin 1994, Christensen 
1991, Haywood and Heymann 1991).

Ο κλινικός μπορεί να συστήσει και να προχωρή
σει στη διαδικασία της λεύκανσης, μελετώντας κάθε 
περιστατικό εξατομικευμένα και εφ’ όσον συντρέχουν 
οι απαραίτητες ενδείξεις. Στην περίπτωση που απο
φασισθεί ότι η διαδικασία θα γίνει κατ’ οίκον, είναι 
απαραίτητη η κατασκευή ναρθήκων λεύκανσης, οι 
οποίοι θα μεταφέρουν το λευκαντικό υλικό στους οδο
ντικούς φραγμούς και θα το διατηρούν σε επαφή με 
τις προστομιακές επιφάνειες των δοντιών. Η σωστή
κατασκευή και εφαρμογή τους, αν και συχνά αμελεί
ται, παίζει καθοριστικό ρόλο στην απόδοση του λευκα
ντικού παράγοντα, άρα και της εφαρμοζόμενης τεχνι
κής, καθώς και στην ελαχιστοποίηση τυχόν ανεπιθύ

μητων ενεργειών (Δουβίτσας 2000, Pretty et al 2006, 
Haywood and Heymann 1991, Πιτσινίγκος και συν. 
1997).

Στη βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί, κατά καιρούς, 
ανεπιθύμητες ενέργειες (ερεθισμοί βλεννογόνου, έλκη, 
εγκαύματα των ούλων) από τη διαρροή και κατάποση 
των λευκαντικών παραγόντων, σε ασθενείς των οποί
ων οι νάρθηκες λεύκανσης ήταν προκατασκευασμένοι 
ή δεν είχαν την επιθυμητή εφαρμογή (Haywood 1992,
Haywood and Heymann 1991, Rosenstiel et al 1996). 
Αυτό συμβαίνει επειδή τα κολλώδη υλικά λεύκανσης 
προσκολλώνται ευκολότερα σε βλεννογόνους και δη
μιουργούν ερεθισμό εξ επαφής. Ο ερεθισμός του στο
ματικού βλεννογόνου ή του οισοφάγου είναι πάντως 
ενέργειες πλήρως αντιστρεπτές μετά την απομάκρυν
ση του λευκαντικού υλικού (Caughman 1999, Haywood
and Heymann 1991, Goldstein and KiremidjianSchu
macher 1993). Για τους παραπάνω λόγους, ο νάρθηκας 
που θα κατασκευαστεί, πρέπει να βρίσκεται σε στενή 
επαφή με τους οδοντικούς φραγμούς και να μην επι
τρέπει διαρροή του υλικού στη στοματική κοιλότητα 
(Πιτσινίγκος και συν. 1997).

Οι διάφορες κατασκευάστριες εταιρείες έχουν ει
σάγει, στην αγορά, διάφορους προκατασκευασμένους 
νάρθηκες, που μοιάζουν μάλλον με ατομικά δισκάρια 
(π.χ., Treswhite, Ultradent Products Inc., South Jor
dan, Utah, ή Blanché Home, Tissi Dental), με (π.χ., 
Bleaching Laminate) ή χωρίς αφρώδες υλικό στο εσω
τερικό τους, ή άλλους, από μαλακό υλικό που τοποθε
τούνται σε ζεστό νερό και μετά προσαρμόζονται στο 
στόμα (ThermoForm Custom Moldable Bleaching 
Trays. Haywood et al 2001). Όμως, οι νάρθηκες  αυτοί 
δεν ανταποκρίνονται ικανοποιητικά σε όλες τις περι
πτώσεις ασθενών, έχουν συχνά προβληματική εφαρμο
γή, δυσκολεύουν τον κλινικό κατά τα στάδια της ενδο
στοματικής τους προσαρμογής και τροποποίησης, ενώ 
μπορεί να προκαλούν και έντονες συγκλεισιακές πα
ρεμβολές. Έτσι, κρίνεται σκόπιμη η εργαστηριακή κα
τασκευή εξατομικευμένων ναρθήκων, που δεν θα τραυ
ματίζουν τους ιστούς, θα παρέχουν άνεση στον ασθενή 
και θα είναι σε πλήρη επαφή με τους οδοντικούς φραγ
μούς του (Δουβίτσας 2000). 

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να παρουσιά
σει τα στάδια κατασκευής των ναρθήκων λεύκανσης 
με διάφορες τεχνικές και χρησιμοποιούμενες συσκευ
ές ή υλικά.

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Αρχικά, η διαδικασία κατασκευής ναρθήκων λεύ

κανσης απαιτεί τη λήψη αποτυπωμάτων των οδοντι
κών φραγμών. Οποιοδήποτε αποτυπωτικό υλικό και αν 
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χρησιμοποιηθεί, ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται 
στην ποιότητα και ακρίβεια του αποτυπώματος, καθώς 
αυτή θα επηρεάσει το βαθμό εφαρμογής της τελικής 
κατασκευής. Αμέσως μετά, κατασκευάζονται εκμαγεία 
από σκληρή γύψο (Pretty et al 2006, Newman and 
Bottone 1995), για να μην αποτρίβονται εύκολα κα
τά την όποια κατεργασία τους και απαραίτητα με τη 
χρήση δόνησης, για να μη δημιουργηθούν φυσαλίδες 
στην επιφάνειά τους. Κατά την κατασκευή των εκμα
γείων, συνιστάται να μην καλύπτονται με γύψο οι πε
ριοχές της σκληρής υπερώας στην άνω γνάθο και του 
εδάφους του στόματος στην κάτω γνάθο. (εικ. 1 α, β) 
Οι οπές, που θα προκύψουν μετά τη σκλήρυνση της 
γύψου, ευνοούν τη χρήση της συσκευής “εν κενώ” και 
διευκολύνουν την επίτευξη της εφαρμογής στο εκμα
γείο του νάρθηκα που πρόκειται να κατασκευαστεί 
(Newman and Bottone 1995, Guevara and Ranalli 
1991). Για τον ίδιο λόγο, τα εκμαγεία τροχίζονται πε
ριφερικά (trimming) μέχρι τα όρια των φατνιακών 
ακρολοφιών και στη βάση τους, έτσι, ώστε αυτή να εί

ναι επίπεδη και μικρού πάχους (Newman and Bottone 
1995, Guevara and Ranalli 1991, Haywood and Parker
2000).

Έπειτα αφαιρούνται τυχόν προεξοχές γύψου (bub
bles. Guevara and Ranalli 1991) και με ειδική στρογγύλη 
φρέζα δημιουργούνται αύλακες στα δόντια, περιφερικά, 
στο ύψος των ελεύθερων ούλων (εικ. 2). Στα σημεία αυ
τά, αργότερα θα εισχωρήσει το υλικό κατασκευής του 
νάρθηκα, εξασφαλίζοντας άψογη οριακή εφαρμογή 
(Δουβίτσας 2000, Lazarus 2003, Lenhard and Gomez 
2003. εικ. 3). Χρειάζεται προσοχή, ώστε οι αύλακες αυ
τές να μη περιλαμβάνουν τον κλινικό αυχένα του δο
ντιού, διότι θα εμποδίζουν τη δίοδο επαρκούς ποσότη
τας του λευκαντικού παράγοντα σε τυχόν δυσχρωμι
κές αυχενικές περιοχές (Caughman 1999). Τέλος, τα 
εκμαγεία ξεπλένονται με νερό και αφήνονται να στε
γνώσουν (Newman and Bottone 1995).

Για την τοποθέτηση και συγκράτηση του λευκαντι
κού παράγοντα, συνιστάται να δημιουργούνται “δεξα
μενές” συγκράτησής του (reservoirs) στις προστομια

Εικ. 1α. Εκμαγείο της άνω γνάθου
με οπή στη περιοχή της υπερώας.

Εικ. 1β. Εκμαγείο της κάτω γνάθου,
χωρίς το «έδαφος του στόματος».

Εικ. 2. Οι αύλακες διαμορφωμένες στο εκμαγείο. Εικ. 3. Οι αύλακες έχουν αποδοθεί στο νάρθηκα.
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και ηλικίας, στο να επιζητούν τη βελτίωση της εικόνας 
τους γενικότερα και της αισθητικής εμφάνισης του χα
μόγελού τους ειδικότερα. Παρατηρείται, λοιπόν, τα τε
λευταία χρόνια, μια έξαρση των οδοντιατρικών παρεμ
βάσεων για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών, γε
γονός που έχει οδηγήσει στη ραγδαία ανάπτυξη του 
τομέα της αισθητικής οδοντιατρικής. Ανάμεσα στο 
σύνολο των δυνατοτήτων της σύγχρονης οδοντιατρι
κής επιστήμης, η λεύκανση κατέχει εξέχουσα θέση και 
αποτελεί, στις μέρες μας, ιδιαίτερα δημοφιλή επιθυμία 
των ασθενών. Η λεύκανση αφορά ένα σύνολο κλινι
κών διαδικασιών, με σκοπό την απαλοιφή των εξωγε
νών (κάπνισμα, κατανάλωση τσαγιού, καφέ ή τροφών 
με διάφορες χρωστικές ουσίες) και ενδογενών χρωστι
κών (τετρακυκλίνες, φθόριο, προϊόντα αποδόμησης
αίματος, οδοντιατρικά υλικά) ή ακόμη και της φυσιολο
γικής δυσχρωμίας λόγω ηλικίας, οι οποίες προσδίδουν 
στα δόντια μια όχι και τόσο κολακευτική απόχρωση. 

Οι τεχνικές, που έχουν προταθεί για τη λεύκανση 
των δοντιών, είναι αρκετές. Ανάμεσά τους, η κατευθυ
νόμενη από τον οδοντίατρο λεύκανση στο σπίτι (ho
mebleaching, nightguard vital bleaching), απαιτεί λι
γότερο χρόνο στην οδοντιατρική έδρα, έχει μειωμένο 
κόστος και αποτελεί την πιο αποδεκτή μέθοδο σήμε
ρα, λόγω της ευκολίας εφαρμογής της και της ηπιό
τητας του χρησιμοποιούμενου λευκαντικού παράγο
ντα, που είναι το υπεροξείδιο του καρβαμιδίου 10–16%
(Δουβίτσας 2000, Pretty et al 2006). Πάντως, αν και θε
ωρείται ότι η μέθοδος αυτή αποτελεί θεραπεία μεγα
λύτερης χρονικής διάρκειας, φαίνεται πως επιτυγχάνει 
αποτέλεσμα που διατηρείται για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα, σε σχέση με τις άλλες μεθόδους. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί είτε από μόνη της, είτε σε συνδυ
ασμό με λεύκανση στο χώρο του οδοντιατρείου, για
να διατηρήσει ή να ενισχύσει το αποτέλεσμα της τελευ
ταίας (Δουβίτσας 2000, Pretty et al 2006, Haywood 
1992, Caughman 1999, Crispin 1994, Christensen 
1991, Haywood and Heymann 1991).

Ο κλινικός μπορεί να συστήσει και να προχωρή
σει στη διαδικασία της λεύκανσης, μελετώντας κάθε 
περιστατικό εξατομικευμένα και εφ’ όσον συντρέχουν 
οι απαραίτητες ενδείξεις. Στην περίπτωση που απο
φασισθεί ότι η διαδικασία θα γίνει κατ’ οίκον, είναι 
απαραίτητη η κατασκευή ναρθήκων λεύκανσης, οι 
οποίοι θα μεταφέρουν το λευκαντικό υλικό στους οδο
ντικούς φραγμούς και θα το διατηρούν σε επαφή με 
τις προστομιακές επιφάνειες των δοντιών. Η σωστή
κατασκευή και εφαρμογή τους, αν και συχνά αμελεί
ται, παίζει καθοριστικό ρόλο στην απόδοση του λευκα
ντικού παράγοντα, άρα και της εφαρμοζόμενης τεχνι
κής, καθώς και στην ελαχιστοποίηση τυχόν ανεπιθύ

μητων ενεργειών (Δουβίτσας 2000, Pretty et al 2006, 
Haywood and Heymann 1991, Πιτσινίγκος και συν. 
1997).

Στη βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί, κατά καιρούς, 
ανεπιθύμητες ενέργειες (ερεθισμοί βλεννογόνου, έλκη, 
εγκαύματα των ούλων) από τη διαρροή και κατάποση 
των λευκαντικών παραγόντων, σε ασθενείς των οποί
ων οι νάρθηκες λεύκανσης ήταν προκατασκευασμένοι 
ή δεν είχαν την επιθυμητή εφαρμογή (Haywood 1992,
Haywood and Heymann 1991, Rosenstiel et al 1996). 
Αυτό συμβαίνει επειδή τα κολλώδη υλικά λεύκανσης 
προσκολλώνται ευκολότερα σε βλεννογόνους και δη
μιουργούν ερεθισμό εξ επαφής. Ο ερεθισμός του στο
ματικού βλεννογόνου ή του οισοφάγου είναι πάντως 
ενέργειες πλήρως αντιστρεπτές μετά την απομάκρυν
ση του λευκαντικού υλικού (Caughman 1999, Haywood
and Heymann 1991, Goldstein and KiremidjianSchu
macher 1993). Για τους παραπάνω λόγους, ο νάρθηκας 
που θα κατασκευαστεί, πρέπει να βρίσκεται σε στενή 
επαφή με τους οδοντικούς φραγμούς και να μην επι
τρέπει διαρροή του υλικού στη στοματική κοιλότητα 
(Πιτσινίγκος και συν. 1997).

Οι διάφορες κατασκευάστριες εταιρείες έχουν ει
σάγει, στην αγορά, διάφορους προκατασκευασμένους 
νάρθηκες, που μοιάζουν μάλλον με ατομικά δισκάρια 
(π.χ., Treswhite, Ultradent Products Inc., South Jor
dan, Utah, ή Blanché Home, Tissi Dental), με (π.χ., 
Bleaching Laminate) ή χωρίς αφρώδες υλικό στο εσω
τερικό τους, ή άλλους, από μαλακό υλικό που τοποθε
τούνται σε ζεστό νερό και μετά προσαρμόζονται στο 
στόμα (ThermoForm Custom Moldable Bleaching 
Trays. Haywood et al 2001). Όμως, οι νάρθηκες  αυτοί 
δεν ανταποκρίνονται ικανοποιητικά σε όλες τις περι
πτώσεις ασθενών, έχουν συχνά προβληματική εφαρμο
γή, δυσκολεύουν τον κλινικό κατά τα στάδια της ενδο
στοματικής τους προσαρμογής και τροποποίησης, ενώ 
μπορεί να προκαλούν και έντονες συγκλεισιακές πα
ρεμβολές. Έτσι, κρίνεται σκόπιμη η εργαστηριακή κα
τασκευή εξατομικευμένων ναρθήκων, που δεν θα τραυ
ματίζουν τους ιστούς, θα παρέχουν άνεση στον ασθενή 
και θα είναι σε πλήρη επαφή με τους οδοντικούς φραγ
μούς του (Δουβίτσας 2000). 

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να παρουσιά
σει τα στάδια κατασκευής των ναρθήκων λεύκανσης 
με διάφορες τεχνικές και χρησιμοποιούμενες συσκευ
ές ή υλικά.

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Αρχικά, η διαδικασία κατασκευής ναρθήκων λεύ

κανσης απαιτεί τη λήψη αποτυπωμάτων των οδοντι
κών φραγμών. Οποιοδήποτε αποτυπωτικό υλικό και αν 
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χρησιμοποιηθεί, ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται 
στην ποιότητα και ακρίβεια του αποτυπώματος, καθώς 
αυτή θα επηρεάσει το βαθμό εφαρμογής της τελικής 
κατασκευής. Αμέσως μετά, κατασκευάζονται εκμαγεία 
από σκληρή γύψο (Pretty et al 2006, Newman and 
Bottone 1995), για να μην αποτρίβονται εύκολα κα
τά την όποια κατεργασία τους και απαραίτητα με τη 
χρήση δόνησης, για να μη δημιουργηθούν φυσαλίδες 
στην επιφάνειά τους. Κατά την κατασκευή των εκμα
γείων, συνιστάται να μην καλύπτονται με γύψο οι πε
ριοχές της σκληρής υπερώας στην άνω γνάθο και του 
εδάφους του στόματος στην κάτω γνάθο. (εικ. 1 α, β) 
Οι οπές, που θα προκύψουν μετά τη σκλήρυνση της 
γύψου, ευνοούν τη χρήση της συσκευής “εν κενώ” και 
διευκολύνουν την επίτευξη της εφαρμογής στο εκμα
γείο του νάρθηκα που πρόκειται να κατασκευαστεί 
(Newman and Bottone 1995, Guevara and Ranalli 
1991). Για τον ίδιο λόγο, τα εκμαγεία τροχίζονται πε
ριφερικά (trimming) μέχρι τα όρια των φατνιακών 
ακρολοφιών και στη βάση τους, έτσι, ώστε αυτή να εί

ναι επίπεδη και μικρού πάχους (Newman and Bottone 
1995, Guevara and Ranalli 1991, Haywood and Parker
2000).

Έπειτα αφαιρούνται τυχόν προεξοχές γύψου (bub
bles. Guevara and Ranalli 1991) και με ειδική στρογγύλη 
φρέζα δημιουργούνται αύλακες στα δόντια, περιφερικά, 
στο ύψος των ελεύθερων ούλων (εικ. 2). Στα σημεία αυ
τά, αργότερα θα εισχωρήσει το υλικό κατασκευής του 
νάρθηκα, εξασφαλίζοντας άψογη οριακή εφαρμογή 
(Δουβίτσας 2000, Lazarus 2003, Lenhard and Gomez 
2003. εικ. 3). Χρειάζεται προσοχή, ώστε οι αύλακες αυ
τές να μη περιλαμβάνουν τον κλινικό αυχένα του δο
ντιού, διότι θα εμποδίζουν τη δίοδο επαρκούς ποσότη
τας του λευκαντικού παράγοντα σε τυχόν δυσχρωμι
κές αυχενικές περιοχές (Caughman 1999). Τέλος, τα 
εκμαγεία ξεπλένονται με νερό και αφήνονται να στε
γνώσουν (Newman and Bottone 1995).

Για την τοποθέτηση και συγκράτηση του λευκαντι
κού παράγοντα, συνιστάται να δημιουργούνται “δεξα
μενές” συγκράτησής του (reservoirs) στις προστομια

Εικ. 1α. Εκμαγείο της άνω γνάθου
με οπή στη περιοχή της υπερώας.

Εικ. 1β. Εκμαγείο της κάτω γνάθου,
χωρίς το «έδαφος του στόματος».

Εικ. 2. Οι αύλακες διαμορφωμένες στο εκμαγείο. Εικ. 3. Οι αύλακες έχουν αποδοθεί στο νάρθηκα.
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κές επιφάνειες των δοντιών, της τάξης λίγων δεκάτων 
του χιλιοστού (Δουβίτσας 2000, Pretty et al 2006), αν 
και έρευνες έχουν δείξει ότι η δημιουργία τους δεν συ
νεισφέρει αισθητά στην αποτελεσματικότητα της μεθό
δου (Haywood et al 1993, Javaheri and Janis 2000). Οι 
χώροι αυτοί αφορούν συνήθως όλα τα πρόσθια δό
ντια και εκτείνονται μέχρι την περιοχή των δευτέρων 
προγομφίων ή των πρώτων γομφίων, ανάλογα με την 
έκταση του φραγμού του ασθενή που φαίνεται κατά 
το χαμόγελο (Newman and Bottone 1995). Η χρησιμό
τητά τους έγκειται στο να διατηρούν τον λευκαντικό
παράγοντα στην περιοχή, μειώνοντας παράλληλα τον 
κίνδυνο διαρροής του υλικού και έχουν ιδιαίτερη χρή
ση σε περιπτώσεις όπου πρόκειται να λευκανθεί ένα 
δόντι και όχι τα παρακείμενά του (Chong 1993, Dene
hy and Swift 1992).

Συνήθως δεν συμπεριλαμβάνουν τη περιοχή του 
αυχένα, αλλά απέχουν 1,5 mm περίπου από τα ελεύ
θερα ούλα, για την αποφυγή του ερεθισμού τους από 
τα όξινα υλικά της λεύκανσης. Κάτι τέτοιο, όμως, μπο
ρεί να επηρεάσει το ίδιο το αποτέλεσμα της θεραπεί
ας, καθώς, όπως γνωρίζουμε, η περιοχή του αυχένα 
εμφανίζει συνήθως τη σκουρότερη απόχρωση. Η χρή
ση υπεροξειδίου του καρβαμιδίου σε χαμηλές συγκε
ντρώσεις, αποτελεί μια λύση για τις περιπτώσεις αυ
τές (Pretty et al 2006), ενώ έχει παρατηρηθεί ότι υλικά 
που είναι παχύρρευστα και κολλώδη λειτουργούν κα
λύτερα μέσα σ’ αυτές τις δεξαμενές (Caughman 1999). 
Προσοχή χρειάζεται στο πάχος τέτοιων δεξαμενών σε 
νάρθηκες της κάτω γνάθου, καθώς υπάρχει κίνδυνος 
πρόκλησης συγκλεισιακών παρεμβολών από τα άνω 
πρόσθια δόντια (Haywood and Parker 2000). Για τη δη
μιουργία τους, χρησιμοποιούνται διάφορα υλικά, όπως 
βερνίκια, κερί ενθέτων, φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες 
κ.ά., με τεχνικές που θα περιγραφούν αναλυτικά.

1η Τεχνική
Αφού τα εκμαγεία έχουν στεγνώσει, επαλείφουμε 

τις προστομιακές επιφάνειες των δοντιών με ειδικά 
βερνίκια (αυτοπολυμεριζόμενα ή φωτοπολυμεριζόμε
να), που χρησιμοποιούνται σε διάφορες εφαρμογές 
στα οδοντοτεχνικά εργαστήρια, ευρέως (die spacers, 
στιλβωτικά οδοντοστοιχιών) ή ακόμα και με κοινό βερ
νίκι νυχιών ή μοντελισμού. Για την επίτευξη ικανού 
πάχους, μπορούν να γίνουν επανειλημμένες επαλεί
ψεις (εικ. 4), προσέχοντας όμως να μη διαρρεύσει το 
υλικό στις  περιοχές του αυχένα και των αυλάκων (εικ. 
5) που δημιουργήσαμε (Newman and Bottone 1995).

Τα χρωματιστά βερνίκια πλεονεκτούν, καθώς μας 
δίνουν τη δυνατότητα να ελέγχουμε το πάχος του 
στρώματος, αλλά και την επιφάνεια που καλύπτουμε 
με αυτά. Αφού στεγνώσουν ή πολυμεριστούν, προχω
ρούμε στη διαδικασία κατασκευής του νάρθηκα.

2η Τεχνική
Σύμφωνα με την τεχνική αυτή, γίνεται επίστρωση 

στις προστομιακές επιφάνειες των δοντιών ενός λε
πτού στρώματος κεριού, με τη βοήθεια εργαλείου P.K. 
Thomas ή τύπου Le Cron (Δουβίτσας 2000, Crispin 
1994. εικ. 6 και 7). Ομοίως, και σε αυτή την περίπτω
ση αποφεύγουμε την τοποθέτηση κεριού στην αυχενι
κή περιοχή.

Όμως, η διαδικασία της κατασκευής του νάρθηκα, 
που, όπως θα δούμε παρακάτω, απαιτεί τη θέρμανση 
ενός φύλλου πολυαιθυλενίου, καθιστά απαγορευτική 
τη χρήση του κερωμένου εκμαγείου για τα επόμενα 
εργαστηριακά στάδια (Pretty et al 2006). Για το λόγο 
αυτό, το εκμαγείο αντιγράφεται, λαμβάνοντας ένα 
αποτύπωμα με αλγινικό υδροκολλοειδές (εικ. 8) και 
κατασκευάζοντας ένα νέο, τροποποιημένο πια, εκμα
γείο από σκληρή γύψο (εικ. 9).

Εικ. 4. Εκμαγεία με επικάλυψη βερνικιού
μέχρι τους δευτέρους προγομφίους.

Εικ. 5. Το υλικό δεν πρέπει να καλύπτει
τις περιοχές των αυλάκων..
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Η τεχνική μειονεκτεί λόγω αυξημένου  εργαστηρια
κού  χρόνου (πρόσθετα στάδια) και κόστους (αποτυπω
τικά υλικά, κερί, γύψος). Επίσης, οι χώροι που δημιουρ
γούνται δεν είναι ομοιόμορφοι και ισοπαχείς.

3η Τεχνική
Στην περίπτωση αυτή, γίνεται χρήση ειδικών, λε

πτόρρευστων, φωτοπολυμεριζόμενων ρητινών (Crisp
in 1994), π.χ., LC Block Out resin, Ultradent Products 

Εικ. 6. Επίστρωση στρώματος κεριού με τη βοήθεια 
εργαλείου P.K. Thomas.

Εικ. 7. Άποψη των οδοντικών φραγμών
με δεξαμενές από κερί ενθέτων.

Εικ. 8. Aντιγραφή του εκμαγείου με αποτύπωμα
από αλγινικό υδροκολλοειδές.

Εικ. 9. Το τροποποιημένο εκμαγείο από σκληρή γύψο,
στο οποίο διαφαίνονται και οι αύλακες στους αυχένες.

Εικ. 10. Η συσκευασία της φωτοπολυμεριζόμενης ρητίνης. Εικ. 11. Τοποθέτηση της ρητίνης στην προστομιακή 
επιφάνεια, εκτός από την αυχενική περιοχή.
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κές επιφάνειες των δοντιών, της τάξης λίγων δεκάτων 
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κίνδυνο διαρροής του υλικού και έχουν ιδιαίτερη χρή
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δόντι και όχι τα παρακείμενά του (Chong 1993, Dene
hy and Swift 1992).

Συνήθως δεν συμπεριλαμβάνουν τη περιοχή του 
αυχένα, αλλά απέχουν 1,5 mm περίπου από τα ελεύ
θερα ούλα, για την αποφυγή του ερεθισμού τους από 
τα όξινα υλικά της λεύκανσης. Κάτι τέτοιο, όμως, μπο
ρεί να επηρεάσει το ίδιο το αποτέλεσμα της θεραπεί
ας, καθώς, όπως γνωρίζουμε, η περιοχή του αυχένα 
εμφανίζει συνήθως τη σκουρότερη απόχρωση. Η χρή
ση υπεροξειδίου του καρβαμιδίου σε χαμηλές συγκε
ντρώσεις, αποτελεί μια λύση για τις περιπτώσεις αυ
τές (Pretty et al 2006), ενώ έχει παρατηρηθεί ότι υλικά 
που είναι παχύρρευστα και κολλώδη λειτουργούν κα
λύτερα μέσα σ’ αυτές τις δεξαμενές (Caughman 1999). 
Προσοχή χρειάζεται στο πάχος τέτοιων δεξαμενών σε 
νάρθηκες της κάτω γνάθου, καθώς υπάρχει κίνδυνος 
πρόκλησης συγκλεισιακών παρεμβολών από τα άνω 
πρόσθια δόντια (Haywood and Parker 2000). Για τη δη
μιουργία τους, χρησιμοποιούνται διάφορα υλικά, όπως 
βερνίκια, κερί ενθέτων, φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες 
κ.ά., με τεχνικές που θα περιγραφούν αναλυτικά.

1η Τεχνική
Αφού τα εκμαγεία έχουν στεγνώσει, επαλείφουμε 
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νίκι νυχιών ή μοντελισμού. Για την επίτευξη ικανού 
πάχους, μπορούν να γίνουν επανειλημμένες επαλεί
ψεις (εικ. 4), προσέχοντας όμως να μη διαρρεύσει το 
υλικό στις  περιοχές του αυχένα και των αυλάκων (εικ. 
5) που δημιουργήσαμε (Newman and Bottone 1995).

Τα χρωματιστά βερνίκια πλεονεκτούν, καθώς μας 
δίνουν τη δυνατότητα να ελέγχουμε το πάχος του 
στρώματος, αλλά και την επιφάνεια που καλύπτουμε 
με αυτά. Αφού στεγνώσουν ή πολυμεριστούν, προχω
ρούμε στη διαδικασία κατασκευής του νάρθηκα.
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πτού στρώματος κεριού, με τη βοήθεια εργαλείου P.K. 
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1994. εικ. 6 και 7). Ομοίως, και σε αυτή την περίπτω
ση αποφεύγουμε την τοποθέτηση κεριού στην αυχενι
κή περιοχή.

Όμως, η διαδικασία της κατασκευής του νάρθηκα, 
που, όπως θα δούμε παρακάτω, απαιτεί τη θέρμανση 
ενός φύλλου πολυαιθυλενίου, καθιστά απαγορευτική 
τη χρήση του κερωμένου εκμαγείου για τα επόμενα 
εργαστηριακά στάδια (Pretty et al 2006). Για το λόγο 
αυτό, το εκμαγείο αντιγράφεται, λαμβάνοντας ένα 
αποτύπωμα με αλγινικό υδροκολλοειδές (εικ. 8) και 
κατασκευάζοντας ένα νέο, τροποποιημένο πια, εκμα
γείο από σκληρή γύψο (εικ. 9).

Εικ. 4. Εκμαγεία με επικάλυψη βερνικιού
μέχρι τους δευτέρους προγομφίους.

Εικ. 5. Το υλικό δεν πρέπει να καλύπτει
τις περιοχές των αυλάκων..
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Η τεχνική μειονεκτεί λόγω αυξημένου  εργαστηρια
κού  χρόνου (πρόσθετα στάδια) και κόστους (αποτυπω
τικά υλικά, κερί, γύψος). Επίσης, οι χώροι που δημιουρ
γούνται δεν είναι ομοιόμορφοι και ισοπαχείς.

3η Τεχνική
Στην περίπτωση αυτή, γίνεται χρήση ειδικών, λε

πτόρρευστων, φωτοπολυμεριζόμενων ρητινών (Crisp
in 1994), π.χ., LC Block Out resin, Ultradent Products 

Εικ. 6. Επίστρωση στρώματος κεριού με τη βοήθεια 
εργαλείου P.K. Thomas.

Εικ. 7. Άποψη των οδοντικών φραγμών
με δεξαμενές από κερί ενθέτων.

Εικ. 8. Aντιγραφή του εκμαγείου με αποτύπωμα
από αλγινικό υδροκολλοειδές.

Εικ. 9. Το τροποποιημένο εκμαγείο από σκληρή γύψο,
στο οποίο διαφαίνονται και οι αύλακες στους αυχένες.

Εικ. 10. Η συσκευασία της φωτοπολυμεριζόμενης ρητίνης. Εικ. 11. Τοποθέτηση της ρητίνης στην προστομιακή 
επιφάνεια, εκτός από την αυχενική περιοχή.
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Inc., South Jordan, Utah (εικ. 10), που κυκλοφορούν 
στο εμπόριο για το σκοπό αυτό και συχνά συνοδεύουν 
το σύστημα λεύκανσης στην ίδια συσκευασία (Pretty 
et al 2006, Newman and Bottone 1995).

Η συσκευασία φέρει ειδικά λεπτά επιστόμια, με 
τη βοήθεια των οποίων τοποθετείται το υλικό εύκολα 
στην επιφάνεια της γύψου. Η επίστρωση του υλικού 
μπορεί να γίνει με διάφορα πινέλα, ενώ ακολουθεί ο 
πολυμερισμός του με οποιαδήποτε λυχνία πολυμερι
σμού. Το χρώμα της ρητίνης βοηθά στην οριοθέτηση 
της έκτασης της επιφάνειας που επιθυμούμε να καλύ
ψουμε (Newman and Bottone 1995), όμως παρατηρεί
ται δυσκολία στην απόδοση ομοιόμορφου πάχους· πα
ράλληλα, το κόστος του υλικού είναι σχετικά υψηλό 
(εικ. 11, 12α,β). Πάντως, ο νάρθηκας μπορεί να κατα
σκευαστεί χωρίς να αντιγραφεί το αρχικό εκμαγείο.

Εικ. 12α. Τα εκμαγεία της άνω και κάτω γνάθου. Εικ. 12β. Επέκταση των δεξαμενών μέχρι τους δεύτερους 
προγομφίους. Η ρητίνη δεν επικαλύπτει τις κοπτικές και 

μασητικές επιφάνειες των δοντιών.

Εικ. 13.
Η συσκευή 
Omnivac.

Εικ. 14. Η συσκευή Biostar.

Κατασκευή του Νάρθηκα
Οι νάρθηκες λεύκανσης κατασκευάζονται με τη 

χρήση ειδικών, τετράγωνων μαλακών φύλλων πολυαι
θυλενίου (Soft EVAethyl vinyl acetate) ή πολυπροπυ
λενίου (Sof Tray sheets, Ultradent Products Inc., 
South Jordan, Utah), 13×13 cm και πάχους 1 mm περί
που (Πιτσινίγκος και συν. 1997, Newman and Bottone 
1995) ή στρογγυλών και με τη βοήθεια συσκευής “εν 
κενώ” (Omnivac ή Biostar. εικ. 13, 14).

Το φύλλο τοποθετείται στην  υποδοχή της συσκευ
ής και το εκμαγείο στην ειδική τράπεζα που βρίσκε
ται κάτω από την υποδοχή. Πάνω από την υποδοχή, 
φέρεται σε λειτουργία η αντίσταση της συσκευής, η 
οποία θερμαίνει το φύλλο. Όταν το τελευταίο μαλακώ
σει αρκετά, φέρεται σε επαφή με το εκμαγείο, ενεργο
ποιώντας άμεσα την αντλία του αέρα (εικ. 15), με την 
οποία επιτυγχάνεται η στενή σχέση του νάρθηκα με 
τους οδοντικούς φραγμούς (Newman and Bottone 
1995). Το φύλλο είναι ημιδιαφανές αρχικά, ενώ μετά 
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τη θερμική του κατεργασία λεπτύνεται και γίνεται δια
φανές, με αποτέλεσμα να μπορεί να φέρεται από τον 
ασθενή ακόμη και κατά τη διάρκεια της ημέρας, χωρίς 
να προκαλεί ιδιαίτερα αισθητικά προβλήματα (Πιτσινί
γκος και συν. 1997, Newman and Bottone 1995).

Οι περίσσειες του νάρθηκα αποκόπτονται (εικ. 16) 
με τη βοήθεια νυστεριού ή, καλύτερα, με τη χρήση ψαλι
διού με κυρτά άκρα (εικ. 17), ακολουθώντας το περί
γραμμα των ελευθέρων ούλων των δοντιών και σε από
σταση περίπου 2 mm από τους κλινικούς αυχένες τους 
(Δουβίτσας 2000, Crispin 1994, Newman and Bottone 
1995, Guevara and Ranalli 1991, Haywood and Parker 
2000). Ο νάρθηκας περιλαμβάνει έτσι τμήμα της φα
τνιακής ακρολοφίας, αλλά ακόμη και τα δόντια του 
φραγμού που δεν θα λευκανθούν, κάτι που δίνει στην 
κατασκευή επιπλέον σταθερότητα (εικ. 18). Στην περί
πτωση όπου δεν έχουν γίνει δεξαμενές, καλό είναι ο 
νάρθηκας να αποκόπτεται ακριβώς στα όρια των αυ
χένων των δοντιών (scalloped), έτσι ώστε, τυχόν διαρ
ροή του υλικού, να απομακρύνεται από τον ασθε

νή με ένα τολύπιο βάμβακος ή μια γάζα (Pretty et al 
2006). Εάν, σε κάποιο σημείο, ο νάρθηκας απέχει από 
το εκμαγείο ή δεν έχει ομαλό περίγραμμα, μπορεί να 
θερμανθεί τοπικά, είτε με το πέρασμά του πάνω από 
φλόγα (Newman and Bottone 1995) είτε με τη χρήση 
λυχνίας Hanau (Guevara and Ranalli 1991), προσέχο
ντας να μην υπερθερμανθεί ή ανασηκωθεί το υλικό. 
Σε περίπτωση που η εφαρμογή του είναι προβλημα
τική σε ευρύτερη έκταση, καλό είναι να κατασκευάζε
ται νέος νάρθηκας.

Εναλλακτική Τεχνική
Η τεχνική αυτή παρακάμπτει τη χρήση των υλικών 

που προαναφέρθηκαν και απαιτεί μόνο τη χρήση δύο 
θερμοπλαστικών φύλλων. Πάνω στο αρχικό εκμαγείο 
εφαρμόζεται ένα λεπτό φύλλο πολυαιθυλενίου ή κελ
λουλοΐτη, όπως περιγράφηκε προηγουμένως. Στη συ
νέχεια, αποκόπτεται στα όρια του αυχένα με ένα ψα
λίδι (εικ. 19) και μέχρι τις κοπτικές ή μασητικές επιφά
νειες των δοντιών που πρόκειται να λευκανθούν, έτσι, 
ώστε να τις επικαλύπτει ελαφρά. Επαναφέρεται στο εκ

Εικ. 15. Το διαφανές φύλλο, μετά την εφαρμογή του
σε συσκευή Omnivac.

Εικ. 16. Αποκοπή των περισσειών του νάρθηκα.

Εικ. 17. Ψαλίδι με κυρτά άκρα είναι πιο κατάλληλο για την 
αποκοπή του νάρθηκα στο περίγραμμα των ούλων.

Εικ. 18. Επέκταση του νάρθηκα για αυξημένη
σταθερότητα.
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της έκτασης της επιφάνειας που επιθυμούμε να καλύ
ψουμε (Newman and Bottone 1995), όμως παρατηρεί
ται δυσκολία στην απόδοση ομοιόμορφου πάχους· πα
ράλληλα, το κόστος του υλικού είναι σχετικά υψηλό 
(εικ. 11, 12α,β). Πάντως, ο νάρθηκας μπορεί να κατα
σκευαστεί χωρίς να αντιγραφεί το αρχικό εκμαγείο.

Εικ. 12α. Τα εκμαγεία της άνω και κάτω γνάθου. Εικ. 12β. Επέκταση των δεξαμενών μέχρι τους δεύτερους 
προγομφίους. Η ρητίνη δεν επικαλύπτει τις κοπτικές και 

μασητικές επιφάνειες των δοντιών.

Εικ. 13.
Η συσκευή 
Omnivac.

Εικ. 14. Η συσκευή Biostar.

Κατασκευή του Νάρθηκα
Οι νάρθηκες λεύκανσης κατασκευάζονται με τη 

χρήση ειδικών, τετράγωνων μαλακών φύλλων πολυαι
θυλενίου (Soft EVAethyl vinyl acetate) ή πολυπροπυ
λενίου (Sof Tray sheets, Ultradent Products Inc., 
South Jordan, Utah), 13×13 cm και πάχους 1 mm περί
που (Πιτσινίγκος και συν. 1997, Newman and Bottone 
1995) ή στρογγυλών και με τη βοήθεια συσκευής “εν 
κενώ” (Omnivac ή Biostar. εικ. 13, 14).

Το φύλλο τοποθετείται στην  υποδοχή της συσκευ
ής και το εκμαγείο στην ειδική τράπεζα που βρίσκε
ται κάτω από την υποδοχή. Πάνω από την υποδοχή, 
φέρεται σε λειτουργία η αντίσταση της συσκευής, η 
οποία θερμαίνει το φύλλο. Όταν το τελευταίο μαλακώ
σει αρκετά, φέρεται σε επαφή με το εκμαγείο, ενεργο
ποιώντας άμεσα την αντλία του αέρα (εικ. 15), με την 
οποία επιτυγχάνεται η στενή σχέση του νάρθηκα με 
τους οδοντικούς φραγμούς (Newman and Bottone 
1995). Το φύλλο είναι ημιδιαφανές αρχικά, ενώ μετά 
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τη θερμική του κατεργασία λεπτύνεται και γίνεται δια
φανές, με αποτέλεσμα να μπορεί να φέρεται από τον 
ασθενή ακόμη και κατά τη διάρκεια της ημέρας, χωρίς 
να προκαλεί ιδιαίτερα αισθητικά προβλήματα (Πιτσινί
γκος και συν. 1997, Newman and Bottone 1995).

Οι περίσσειες του νάρθηκα αποκόπτονται (εικ. 16) 
με τη βοήθεια νυστεριού ή, καλύτερα, με τη χρήση ψαλι
διού με κυρτά άκρα (εικ. 17), ακολουθώντας το περί
γραμμα των ελευθέρων ούλων των δοντιών και σε από
σταση περίπου 2 mm από τους κλινικούς αυχένες τους 
(Δουβίτσας 2000, Crispin 1994, Newman and Bottone 
1995, Guevara and Ranalli 1991, Haywood and Parker 
2000). Ο νάρθηκας περιλαμβάνει έτσι τμήμα της φα
τνιακής ακρολοφίας, αλλά ακόμη και τα δόντια του 
φραγμού που δεν θα λευκανθούν, κάτι που δίνει στην 
κατασκευή επιπλέον σταθερότητα (εικ. 18). Στην περί
πτωση όπου δεν έχουν γίνει δεξαμενές, καλό είναι ο 
νάρθηκας να αποκόπτεται ακριβώς στα όρια των αυ
χένων των δοντιών (scalloped), έτσι ώστε, τυχόν διαρ
ροή του υλικού, να απομακρύνεται από τον ασθε

νή με ένα τολύπιο βάμβακος ή μια γάζα (Pretty et al 
2006). Εάν, σε κάποιο σημείο, ο νάρθηκας απέχει από 
το εκμαγείο ή δεν έχει ομαλό περίγραμμα, μπορεί να 
θερμανθεί τοπικά, είτε με το πέρασμά του πάνω από 
φλόγα (Newman and Bottone 1995) είτε με τη χρήση 
λυχνίας Hanau (Guevara and Ranalli 1991), προσέχο
ντας να μην υπερθερμανθεί ή ανασηκωθεί το υλικό. 
Σε περίπτωση που η εφαρμογή του είναι προβλημα
τική σε ευρύτερη έκταση, καλό είναι να κατασκευάζε
ται νέος νάρθηκας.

Εναλλακτική Τεχνική
Η τεχνική αυτή παρακάμπτει τη χρήση των υλικών 

που προαναφέρθηκαν και απαιτεί μόνο τη χρήση δύο 
θερμοπλαστικών φύλλων. Πάνω στο αρχικό εκμαγείο 
εφαρμόζεται ένα λεπτό φύλλο πολυαιθυλενίου ή κελ
λουλοΐτη, όπως περιγράφηκε προηγουμένως. Στη συ
νέχεια, αποκόπτεται στα όρια του αυχένα με ένα ψα
λίδι (εικ. 19) και μέχρι τις κοπτικές ή μασητικές επιφά
νειες των δοντιών που πρόκειται να λευκανθούν, έτσι, 
ώστε να τις επικαλύπτει ελαφρά. Επαναφέρεται στο εκ

Εικ. 15. Το διαφανές φύλλο, μετά την εφαρμογή του
σε συσκευή Omnivac.

Εικ. 16. Αποκοπή των περισσειών του νάρθηκα.

Εικ. 17. Ψαλίδι με κυρτά άκρα είναι πιο κατάλληλο για την 
αποκοπή του νάρθηκα στο περίγραμμα των ούλων.

Εικ. 18. Επέκταση του νάρθηκα για αυξημένη
σταθερότητα.
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μαγείο και σταθεροποιείται στη θέση του με οποιαδήπο
τε κόλλα, κυανοακρυλική ή συμβατική (εικ. 20).

Το πρώτο αυτό φύλλο θα λειτουργήσει ως μέσο δια
τήρησης χώρου (spacer) για τη δημιουργία των δεξαμε
νών του λευκαντικού παράγοντα. Αφού ψεκαστεί με 
ειδικό spray σιλικόνης, αφήνεται να στεγνώσει και στη 
συνέχεια, ένα δεύτερο φύλλο πολυαιθυλενίου θερμαί
νεται και εφαρμόζεται πάνω από το πρώτο. Ο νάρθη
κας αφαιρείται από το εκμαγείο, αποκόπτονται οι πε
ρίσσειες και το πρώτο φύλλο αποκολλάται από το εσω
τερικό του δεύτερου φύλλου (εικ. 21α,β,γ).

Η τεχνική αυτή είναι εύκολη και γρήγορη, ενώ πα
ράλληλα αποδίδει ομοιόμορφο πάχος των δεξαμενών 
(το φύλλο πάχους 1 mm λεπτύνεται σε 0,8 mm μετά 
τη θερμική του κατεργασία). Επίσης, δεν αυξάνει ιδι
αίτερα το κόστος, αν αναλογιστούμε ότι δεν χρησιμο
ποιούνται επιπλέον υλικά (βερνίκια, κεριά, φωτοπολυ
μεριζόμενες ρητίνες), ούτε απαιτείται αντιγραφή του 
εκμαγείου (αποτυπωτικά υλικά, γύψος).

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η εφαρμογή της λεύκανσης στο σπίτι αποτελεί μια 

ασφαλή, εύκολη και με ικανοποιητικά αποτελέσματα 
μέθοδο (Haywood 1992). Είναι σχετικά ήπια, καθώς 

Εικ. 19. Αποκοπή του πρώτου φύλλου
στα όρια του αυχένα.

Εικ. 20. Σταθεροποίηση του φύλλου στο εκμαγείο
με κυανοακρυλική κόλλα.

Εικ. 21α. Αφαίρεση του πρώτου φύλλου
από το νάρθηκα.

Εικ. 21β. Το εσωτερικό του νάρθηκα μετά την αφαίρεση 
του πρώτου φύλλου.

Εικ. 21γ. Ο νάρθηκας τοποθετημένος στο εκμαγείο.
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έχει βρεθεί πως δεν έχει βλαβερή επίδραση στη δο
μή της αδαμαντίνης σε τόσο χαμηλές συγκεντρώσεις 
(Nucci et al 2004), ενώ ελάχιστοι ασθενείς έχουν ανα
φέρει ευαισθησία με αυτή τη μέθοδο. Η επιλογή της 
μεθόδου τής κατ’ οίκον λεύκανσης απαιτεί την πλήρη 
καθοδήγηση από τον κλινικό οδοντίατρο, ο οποίος θα 
σχεδιάσει τους νάρθηκες και θα ελέγξει την ενδοστο
ματική τους εφαρμογή (Lenhard and Gomez 2003),  
τόσο στον ίδιο τον φραγμό, όσο και σε σχέση με τον 
ανταγωνιστή φραγμό. Αν η κατασκευή τους δεν μπο
ρεί να γίνει από τον ίδιο, τότε  οφείλει να δώσει τις απα
ραίτητες οδηγίες στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο, για 
το ποια δόντια θα λευκανθούν, τη δημιουργία ή όχι 
δεξαμενών, καθώς και την έκταση των ορίων τους. Η 
κατασκευή εξατομικευμένων ναρθήκων και η πιστή 
εφαρμογή τους στους φραγμούς του ασθενή καθορί
ζουν, εν πολλοίς, το αποτέλεσμα της μεθόδου και μει
ώνουν τις ανεπιθύμητες ενέργειες.

Ο κλινικός οδοντίατρος θα δείξει στον ασθενή τον 
τρόπο εφαρμογής και απομάκρυνσής τους από το στό
μα και θα δώσει οδηγίες για τη χρήση του λευκαντικού 
παράγοντα (συχνότητα, ποσότητα), τον καθαρισμό 
και τη διαφύλαξη των ναρθήκων (εικ. 22, 23). Βέβαια, 
απαραίτητη καθίσταται η συνεργασία του ασθενή, 
καθώς και η πλήρης συνέπεια και συμμόρφωσή του 
με τις υποδείξεις του οδοντιάτρου.

Όταν χρησιμοποιείται υπεροξείδιο του υδρογόνου, 
το υλικό καθίσταται αναποτελεσματικό μία ώρα με
τά τη τοποθέτησή του, ενώ στην περίπτωση χρήσης 
του υπεροξειδίου του καρβαμιδίου, σε συνδυασμό με 
νάρθηκες, έχει βρεθεί ότι η λευκαντική δράση διαρ

κεί ακόμη και μετά από 10 ώρες (Matis 2000, Matis 
et al 2002, Matis et al 1999). Αν υπάρχουν νάρθηκες 
και στις δύο γνάθους, οι επαφές μεταξύ των δοντιών 
θα πρέπει να είναι ταυτόχρονες και όχι μόνο στις οπί
σθιες περιοχές (Haywood 1992).

Η δυσανεξία στο νάρθηκα είναι σχετικά σπάνια 
και μάλλον οφείλεται στην κακή κατασκευή του. Έχει 
αναφερθεί και περίπτωση επανεμφάνισης παραλει
τουργικών έξεων (σφίξιμο, τρίξιμο) των δοντιών (Robin
son and Haywood 2000), λόγω της μαλακής σύστασης 
του νάρθηκα που παρεμβάλλεται (Okeson 1987). Εδώ, 
ο νάρθηκας τροποποιείται, αφαιρώντας το οπίσθιο 
τμήμα του, έτσι, ώστε να επιτευχθεί και πάλι η πρόσθια
προστασία (Haywood 1992) ή προτείνεται η τοποθέ
τηση νάρθηκα μόνο στον ένα φραγμό (Haywood 2003).

Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι ο περιοδικός έλεγχος 
του θεραπευτικού αποτελέσματος ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα, δίνει τη δυνατότητα στον κλινικό οδο
ντίατρο να τροποποιήσει ανάλογα το λευκαντικό πα
ράγοντα, τη διάρκεια χρήσης του ή και να διακόψει τη 
θεραπεία, είτε επειδή έχει επιτευχθεί το επιδιωκόμενο 
αποτέλεσμα, είτε λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών. Σε 
κάθε συνεδρία, καλό είναι να επανελέγχεται και η πι
στή εφαρμογή του νάρθηκα στους οδοντικούς φραγ
μούς (Δουβίτσας 2000, Pretty et al 2006).

SUMMARY
Bleaching trays: techniques, materials and 
laboratory procedures.
M.K. Patras, L. Gavanas, S. Doukoudakis
Odontostomatologic News 2008, 10:12-??.

Εικ. 22. Θήκη 
φύλαξης 
ναρθήκων.

Εικ. 23. Οι 
νάρθηκες 
τοποθετημένοι 
στη θήκη 
φύλαξής τους,
η οποία φέρει 
δύο οπές
για τον επαρκή 
αερισμό τους.
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μαγείο και σταθεροποιείται στη θέση του με οποιαδήπο
τε κόλλα, κυανοακρυλική ή συμβατική (εικ. 20).

Το πρώτο αυτό φύλλο θα λειτουργήσει ως μέσο δια
τήρησης χώρου (spacer) για τη δημιουργία των δεξαμε
νών του λευκαντικού παράγοντα. Αφού ψεκαστεί με 
ειδικό spray σιλικόνης, αφήνεται να στεγνώσει και στη 
συνέχεια, ένα δεύτερο φύλλο πολυαιθυλενίου θερμαί
νεται και εφαρμόζεται πάνω από το πρώτο. Ο νάρθη
κας αφαιρείται από το εκμαγείο, αποκόπτονται οι πε
ρίσσειες και το πρώτο φύλλο αποκολλάται από το εσω
τερικό του δεύτερου φύλλου (εικ. 21α,β,γ).

Η τεχνική αυτή είναι εύκολη και γρήγορη, ενώ πα
ράλληλα αποδίδει ομοιόμορφο πάχος των δεξαμενών 
(το φύλλο πάχους 1 mm λεπτύνεται σε 0,8 mm μετά 
τη θερμική του κατεργασία). Επίσης, δεν αυξάνει ιδι
αίτερα το κόστος, αν αναλογιστούμε ότι δεν χρησιμο
ποιούνται επιπλέον υλικά (βερνίκια, κεριά, φωτοπολυ
μεριζόμενες ρητίνες), ούτε απαιτείται αντιγραφή του 
εκμαγείου (αποτυπωτικά υλικά, γύψος).

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η εφαρμογή της λεύκανσης στο σπίτι αποτελεί μια 

ασφαλή, εύκολη και με ικανοποιητικά αποτελέσματα 
μέθοδο (Haywood 1992). Είναι σχετικά ήπια, καθώς 

Εικ. 19. Αποκοπή του πρώτου φύλλου
στα όρια του αυχένα.

Εικ. 20. Σταθεροποίηση του φύλλου στο εκμαγείο
με κυανοακρυλική κόλλα.

Εικ. 21α. Αφαίρεση του πρώτου φύλλου
από το νάρθηκα.

Εικ. 21β. Το εσωτερικό του νάρθηκα μετά την αφαίρεση 
του πρώτου φύλλου.

Εικ. 21γ. Ο νάρθηκας τοποθετημένος στο εκμαγείο.
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έχει βρεθεί πως δεν έχει βλαβερή επίδραση στη δο
μή της αδαμαντίνης σε τόσο χαμηλές συγκεντρώσεις 
(Nucci et al 2004), ενώ ελάχιστοι ασθενείς έχουν ανα
φέρει ευαισθησία με αυτή τη μέθοδο. Η επιλογή της 
μεθόδου τής κατ’ οίκον λεύκανσης απαιτεί την πλήρη 
καθοδήγηση από τον κλινικό οδοντίατρο, ο οποίος θα 
σχεδιάσει τους νάρθηκες και θα ελέγξει την ενδοστο
ματική τους εφαρμογή (Lenhard and Gomez 2003),  
τόσο στον ίδιο τον φραγμό, όσο και σε σχέση με τον 
ανταγωνιστή φραγμό. Αν η κατασκευή τους δεν μπο
ρεί να γίνει από τον ίδιο, τότε  οφείλει να δώσει τις απα
ραίτητες οδηγίες στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο, για 
το ποια δόντια θα λευκανθούν, τη δημιουργία ή όχι 
δεξαμενών, καθώς και την έκταση των ορίων τους. Η 
κατασκευή εξατομικευμένων ναρθήκων και η πιστή 
εφαρμογή τους στους φραγμούς του ασθενή καθορί
ζουν, εν πολλοίς, το αποτέλεσμα της μεθόδου και μει
ώνουν τις ανεπιθύμητες ενέργειες.

Ο κλινικός οδοντίατρος θα δείξει στον ασθενή τον 
τρόπο εφαρμογής και απομάκρυνσής τους από το στό
μα και θα δώσει οδηγίες για τη χρήση του λευκαντικού 
παράγοντα (συχνότητα, ποσότητα), τον καθαρισμό 
και τη διαφύλαξη των ναρθήκων (εικ. 22, 23). Βέβαια, 
απαραίτητη καθίσταται η συνεργασία του ασθενή, 
καθώς και η πλήρης συνέπεια και συμμόρφωσή του 
με τις υποδείξεις του οδοντιάτρου.

Όταν χρησιμοποιείται υπεροξείδιο του υδρογόνου, 
το υλικό καθίσταται αναποτελεσματικό μία ώρα με
τά τη τοποθέτησή του, ενώ στην περίπτωση χρήσης 
του υπεροξειδίου του καρβαμιδίου, σε συνδυασμό με 
νάρθηκες, έχει βρεθεί ότι η λευκαντική δράση διαρ

κεί ακόμη και μετά από 10 ώρες (Matis 2000, Matis 
et al 2002, Matis et al 1999). Αν υπάρχουν νάρθηκες 
και στις δύο γνάθους, οι επαφές μεταξύ των δοντιών 
θα πρέπει να είναι ταυτόχρονες και όχι μόνο στις οπί
σθιες περιοχές (Haywood 1992).

Η δυσανεξία στο νάρθηκα είναι σχετικά σπάνια 
και μάλλον οφείλεται στην κακή κατασκευή του. Έχει 
αναφερθεί και περίπτωση επανεμφάνισης παραλει
τουργικών έξεων (σφίξιμο, τρίξιμο) των δοντιών (Robin
son and Haywood 2000), λόγω της μαλακής σύστασης 
του νάρθηκα που παρεμβάλλεται (Okeson 1987). Εδώ, 
ο νάρθηκας τροποποιείται, αφαιρώντας το οπίσθιο 
τμήμα του, έτσι, ώστε να επιτευχθεί και πάλι η πρόσθια
προστασία (Haywood 1992) ή προτείνεται η τοποθέ
τηση νάρθηκα μόνο στον ένα φραγμό (Haywood 2003).

Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι ο περιοδικός έλεγχος 
του θεραπευτικού αποτελέσματος ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα, δίνει τη δυνατότητα στον κλινικό οδο
ντίατρο να τροποποιήσει ανάλογα το λευκαντικό πα
ράγοντα, τη διάρκεια χρήσης του ή και να διακόψει τη 
θεραπεία, είτε επειδή έχει επιτευχθεί το επιδιωκόμενο 
αποτέλεσμα, είτε λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών. Σε 
κάθε συνεδρία, καλό είναι να επανελέγχεται και η πι
στή εφαρμογή του νάρθηκα στους οδοντικούς φραγ
μούς (Δουβίτσας 2000, Pretty et al 2006).
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Aesthetic dentistry, including tooth whitening, is 
increasingly demanded by patients. Tooth bleaching 
is a common aesthetic treatment option and is con
sidered as the first choice of treatment for any disco
lored teeth.

Various methods and techniques have been recom
mended in the literature for this purpose. Among 
them, the nightguard vital bleaching has gained pa
tients’ preference. Nowadays ten percent carbamide 
peroxide is commonly used in a simplified, at home 
bleaching method. The use of clear sheets for tray 
fabrications provide more patient compliance to the 
treatment regimen. The basic, clinical technique in
volves the design, construction and use of a soft, pla
stic nightguard, with accurate fit on the patient’s 
arch, where the patient applies the bleaching solu
tion and then wears it for prescribed daily or nightly 
intervals over a 26 week period. 

Illfitting nightguards can lead to minor ulcer
ation or irritation of gingival or mucosa during the 
initial course of treatment.

This article describes technical notes and the lab
oratory steps that provide a stable and closely adapt
ed tray that keeps the carbamide peroxide in contact 
with the teeth, thus minimizing the potential of soft 
tissue damage from the solution leakage and all side 
effects. The use of various materials as spacers in the 
facial surfaces of the teeth allows the tray to be cus
tomized to the needs of each patient. In addition, it is 
indended to provide details about the technique, ra
tionale and some specific recommendations for ma
terial usage.

Dentist monitored bleaching has become very po
pular because of its relative ease of application, lit
tle clinical time involved, the safety of the materials 
used and its lower cost. The dentist who prescribes 
the homeapplied bleaching technique has the over
all responsibility to supervise the patient, providing 
him with the right concentration of the solution and 
the details for its use.
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Aesthetic dentistry, including tooth whitening, is 
increasingly demanded by patients. Tooth bleaching 
is a common aesthetic treatment option and is con
sidered as the first choice of treatment for any disco
lored teeth.

Various methods and techniques have been recom
mended in the literature for this purpose. Among 
them, the nightguard vital bleaching has gained pa
tients’ preference. Nowadays ten percent carbamide 
peroxide is commonly used in a simplified, at home 
bleaching method. The use of clear sheets for tray 
fabrications provide more patient compliance to the 
treatment regimen. The basic, clinical technique in
volves the design, construction and use of a soft, pla
stic nightguard, with accurate fit on the patient’s 
arch, where the patient applies the bleaching solu
tion and then wears it for prescribed daily or nightly 
intervals over a 26 week period. 

Illfitting nightguards can lead to minor ulcer
ation or irritation of gingival or mucosa during the 
initial course of treatment.

This article describes technical notes and the lab
oratory steps that provide a stable and closely adapt
ed tray that keeps the carbamide peroxide in contact 
with the teeth, thus minimizing the potential of soft 
tissue damage from the solution leakage and all side 
effects. The use of various materials as spacers in the 
facial surfaces of the teeth allows the tray to be cus
tomized to the needs of each patient. In addition, it is 
indended to provide details about the technique, ra
tionale and some specific recommendations for ma
terial usage.

Dentist monitored bleaching has become very po
pular because of its relative ease of application, lit
tle clinical time involved, the safety of the materials 
used and its lower cost. The dentist who prescribes 
the homeapplied bleaching technique has the over
all responsibility to supervise the patient, providing 
him with the right concentration of the solution and 
the details for its use.
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